
Затверджено громадською радою 
рішенням від 29.05.2015 року 

ПЛАН 
громадської ради при Дергачівській районній державній адміністрації 

на 2015 рік 

1. Законодавство, права людинн,свропейські цінності, громадянське 
суспільство. 

№ 
п/п 

Заходи Відповідальний Термін 

]. Про вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО, 
встановлення пам'ятного знаку в смт. Пересічне, 
оформлення куточку слави загиблим воїнам АТО 
ДергачІвщини в музеї Національного 
Меморіального Комплексу « Висота маршала І.С. 
Конєва» 

Осадчий О.С. 
Островерх А.Ю. 

липень 

о Моніторинг виконання Законів „ Про доступ до 
публічної інформації», «Про об'єднання 
громадян», антикорупційного законодавства 

Осадчий О.С. 
Безрук М.Г. 

листопад 

2. Соціально-економічний розвиток, трудові відносини, екологія, 
споживачів, земельні відносини. 

права 

№ 
п/п 

Заходи Відповідальний Термін 

]. Експертиза програми економічного та 
соціального розвитку Дергачівського району на 
2015 р. 

ГенькінЯ .І . 
Мриль В.М. 

червень 

2. Експертиза програми раціонального 
використання та охорони земель Дергачівського 
району 

Праско О.І. 
Сітенко О.М. 

вересень 

3. Моніторинг реалізації державних стандартів у 
частині виплати заробітної плати не нижче 
мінімального розміру у державному та 
приватному секторі 

Бережний М.М. 
Кузьменко О.С. 

листопад 

3. Освіта, наука, культура,національні культурологічні цінності, 
молодіжній рух. 

№ 
п/п 

Заходи Виконавець Термін 

1. Патріотичне виховання: моніторинг 
волонтерського руху Дергачівського району. 

Піддубний К.С. 
Марєйкіна О.Л. 

травень 

"1 Стан харчування дітей у навчально-виховних Осадчий О.С. червень 



закладах р-ну. Оздоровлення під час канікул у 
пришкільних таборах. 

Піддубний К.С. 

3. Моніторинг заході в щодо впровадження 
децентралізації в Дсргачівському району 

Осадчий О.С. 
Островерх А.Ю. 

вересень 

4. Навколишнє середовище,соціальний захист, охорона здоров'я, 
пенсійна реформа 

№ 
п/п 

Заходи Виконавець Термін 

І. Про екологічну ситуацію в районі та ліквідацію 
стихійних звалищ. 

ГужваЮ.І . 
Гєнькін ЯЛ. 

вересень 

2, Про стан автомобільних доріг району, 
проведення ремонту та їх утримання. 

Кузьменко О.С. 

Праско О.І. 

листопад 

5. Навчання членів ГР, проведення публічних обговорень, громадських 
слухань, обмін досвідом діяльності, інформаційне супроводження 

діяльності ГР 

№ 
п/п 

Заходи Виконавець Термін 

] Про участь інститутів громадського суспільства у 
святкових заходах з нагоди відзначення 
визволення міста Дергачі та населених пунктів 
району від фашистських загарбників. 

Осадчий О.С. 
Бережний М.М. 

серпень 

Надання методичних рекомендацій щодо 
практичного застосування нормативно-правової 
бази інститутами громадянського суспільства. 

Кузьменко О.С. 
Гєнькін Я.І. 

листопад 

Підсумки діяльності громадської ради за 
2015 рік. 

Осадчий О.С. 
Серенко В.М. 

грудень 

Голова громадської ради 

Секретар громадської ради 

О.С. Осадчий 

В.М. Серенко 


