Громадська рада при Новоархангельській районній
державній адміністрації
звітує
Громадська рада при Новоархангельській
райдержадміністрації
була
сформована на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року
№ 996
„Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики” 25 березня 2011 року у складі 8
осіб. Головою райдержадміністрації погоджено Положення про громадську раду
при райдержадміністрації, затверджено Порядок проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у
Новоархангельському районі та склад громадської ради.
Основною метою діяльності громадської ради протягом 2016 року було
забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, а саме
здійснення громадського контролю за діяльністю Новоархангельської районної
держадміністрації, участь громадськості у процесах прийняття важливих рішень,
сприяння проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації
державної політики, налагодження ефективної взаємодії Новоархангельської
районної державної адміністрації з громадськістю. Громадська рада при Ново
архангельській районній державній адміністрації – це консультативно – дорадчий
орган.
У 2016 році громадська рада при райдержадміністрації працювала згідно
складеного плану. Основною формою роботи громадської ради є засідання.
Впродовж року проведено 4 засідання, на яких розглянуто питання: дотримання
законодавства з питань соціального захисту та надання учасникам анти
терористичної операції та сім’ям загиблих учасників АТО земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства на території району; інформація
начальника Новоархангельського відділення Маловисківського відділу поліції
ГУНП В Кіровоградській області щодо зміцнення авторитету працівників поліції
серед населення, та запобігання злочинності на території обслуговування;
проведення заходів щодо несанкціонованої вуличної торгівлі на території селищної
та сільських рад; оптимізація мережі закладів освіти в районі; стан криміногенної
обстановки на території району.
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райдержадміністрації, комісії по перевезенню пільговиків, спостережної комісії
райдержадміністрації, нарадах, зустрічах з сільськими громадами, культурно –
мистецьких та тематичних заходах району.
Інформаційне висвітлення роботи громадської ради відбувається накопиченням
матеріалу на офіційному веб - сайті райдержадміністрації та в районній газеті
„Колос”.
Громадська рада працювала на рівні максимальної участі всіх членів та в
умовах раціональної колегіальності. Робота громадської ради була побудована на
організації і проведенні семінарів; засідань круглих столів та інших заходів; участі
в державних та релігійних святах; співпраці з громадською радою обласної

держадміністрації та депутатським корпусом Новоархангельської районної та
Кіровоградської обласної ради; співпраці з Світовою Радою Суспільної Служби
Українців при Світовому Конгресі Українців.
В громадську раду ввійшли громадські організації з різними поглядами, але ми
працюємо на основі толерантності і конструктивності.
В подальшому плануємо продовжувати працювати над вирішенням питань, які
мають важливе суспільне значення, створювати умови для реалізації громадянами
України конституційного права на участь в управлінні державними справами.
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