
Звіт 

 про результати діяльності Громадської ради за 2016  рік 

 

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 року №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики” у 2015 році були проведені установчі збори громадськості для 

формування складу Громадської ради при виконавчому комітеті Краснолиманської 

міської ради та утворена Громадська рада у кількості 14 осіб.   

У своїй роботі ГР керувалася  Положенням  про Громадську раду при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради  та планом роботи на 2016 рік, який було складену 

ураховуючи всі побажання члені Громадської ради. 

План роботи ГР дав змогу працювати та готувати питання для розгляду фахово, 

виходячи зі специфіки питань, які найбільше турбували суспільство і потребували 

роз’яснень та вирішення. 

Протягом року  проведено 6 засідань Громадської ради при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради, круглий стіл на тему « Розгляд пропозиції депутатів 

Краснолиманської міської ради щодо об’єднання громад Краснолиманського району», 

членами Громадської ради підготовлено 5 листів секретарю міської ради, запит на 

отримання публічної інформації,  зверненням до депутатів міської ради  щодо 

вивчення проблем, які склалися в Центрі позашкільної роботи та школі мистецтв, 

розроблено міську цільову програму “Громадський бюджет Лимарської громади  на 

2017-2020 роки”, надавали свої пропозиції щодо формування бюджету міста, плану 

соціально-економічного розвитку. Приймали активну участь  в обговоренні  проекту 

Статуту ОТГ та внесли свої пропозиції. Протягом року  працювало дві тимчасових 

робочих групи. 

На засіданнях розглядалися  питання: 

- Про внесення змін до складу Громадської ради при виконавчому комітеті 

Краснолиманської міської ради 

- Затвердження плану роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Краснолиманської міської ради на 2016 рік. 

- Про звернення Громадської ради до трудових колективів Краснолиманщини, міських 

осередків, партійних та громадських організацій, усіх небайдужих Краснолиманців з 

пропозицією долучитися до акції «Прапор України – Прапор Миру» 

- Про створення робочих груп: 

1. Щодо моніторингу стану озер Ломоносівське і Лиман та територій навколо них; 

2. Щодо пропозицій по забезпеченню прозорості формування міського бюджету та 

бюджетних витрат. 

- Про громадську оцінку діяльності Краснолиманського відділення поліції. 

- Про розгляд стану озер Лиман і Ломоносівське та першочергові заходи щодо 

поліпшення їх екологічного стану. 

- Про стан житлового фонду (багатоповерхових будинків) та першочергові заходи 

щодо його відновлення. 

- Ознайомлення з роботою та завданнями координаційної ради при Донецькій ОДА в 

рамках національної стратегії. 

- Про проект Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради 

- Про проект регламенту роботи Громадської ради при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 



- Про проект Положення «Про громадські слухання на території Лиманської міської 

ОТГ» 

- Про проект Положення «Про консультації з громадськістю Лиманської міської ОТГ» 

- Про проект Положення «Про місцеві ініціативи на території Лиманської міської 

ОТГ» 

- Про проект Положення «Про електронні петиції» 

- Про проект «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування Лиманської міської ОТГ» 

-Про проект «Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств 

Лиманської міської ОТГ» 

- Про роботу, проведену на території Лиманської ОТГ в межах Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад».- Про перелік об’єктів, які 

пропонуються до участі у Проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України» та фінансування яких планується за рахунок коштів II траншу 

Європейського Інвестиційного банку 
-Про внесення пропозиції щодо змін до регламенту Лиманської міської ради. 

- Про внесення змін до складу Громадської ради. 

- Бюджет громадських ініціатив. 
- Про створення робочої групи з проведення громадської експертизи прийнятих 

рішень щодо розміщення тимчасових споруд по вул. Свободи і просп. Щасливий та 

створення належних умов для функціювання центра позашкільної роботи і школи 

мистецтв 
- Про створення належних умов функціювання центру позашкільної роботи та школи 

мистецтв м. Лиман. 

- Про організацію пільгових пасажирських перевезень на території міської ради. 
  До участі в засіданнях Громадської ради  запрошувались представники органів 

місцевого самоврядування, територіальних підрозділів виконавчої влади, 

представники відповідних служб, ЗМІ. 
 Інформація про діяльність ГР постійно розміщувалася на офіційному сайті 

Лиманської міської ради  в окремому розділі та шпальтах газет «Зоря» та « Лиманська 

сторона» 
 Члени ГР приймали активну участь в засіданнях виконкому, сесіях Лиманської  

міської ради. Співпрацювали  з особами, які мають особливі потреби. 

 До членів ради постійно звертаються з пропозиціями та проханнями мешканці 

міста у пошуках допомоги. І такі звернення не залишаються без уваги. 

 Члени ГР постійно  відвідують навчальні семінари та тренінги. Так, у березні 

2016 року  прийняли  участь у тренінгу на тему «Громадська експертиза як фактор 

вдосконалення місцевого самоврядування», який проходив у місті Краматорську, 

тренінгу «Громадська Рада:основні програмні документи органів місцевого 

самоврядування(стандартний підхід)», який проходив в липні 2016 року у м. 

Краматорську, у вересні 2016 року брали участь  в Міжвідомчих консультаціях до 

Міжнародного дня миру « Шлях до миру через досягнення цілей сталого розвитку: 

гендерні аспекти розбудови миру». В рамках проекту ПРООН «Відновлення 

врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України», наприкінці 

жовтня 2016 року брали участь в навчальному турі до міста Львів на тему «Сталий 

розвиток громадського суспільства через розбудову інституту Громадських Рад та 

взаємодію з органами місцевого самоврядування». 


