ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради при Вітовський райдержадміністрації
16 червня 2018 року

Вітовська райдержадміністрація
мала зала

Присутні:
7 членів Громадської ради,
заступник голови райдержадміністрації
завідувач сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.
Порядок денний
1. Про виконання Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» на території Вітовського району.
2. Про стан підготовки до районного заходу з нагоди річниці від Дня
незалежності України
1. Про виконання Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» на території Вітовського району.
СЛУХАЛИ: Огерь М.П., яка доповіла присутнім, що на території
району створено три (з чотирьох відповідно до Перспективного плану)
об’єднані територіальні громади, а саме Галицинівська, Шевченківська,
Воскресенська ОТГ.
Працівниками райдержадміністрації постійно надається методична та
консультативна допомога органам місцевого самоврядування з питань
добровільного об’єднання територіальних громад, а також органам місцевого
самоврядування об’єднаних територіальних громад щодо реалізації ними
наданих законом повноважень місцевого самоврядування у бюджетній,
фінансовій, освітній, медичній та інших сферах.
В районі проводяться інформаційно-роз’яснювальна робота,
конференції, семінари, «круглі» столи, за участю представників сільських,
селищних рад з метою сприяння вирішенню питань що виникають в роботі
органів місцевого самоврядування. Ці заходи допомагають налагодити
постійний зворотній зв'язок з громадськістю, експертними організаціями для
підготовки та реалізації рішень з питань місцевого значення з метою
врахування пропозицій громадськості.
Також постійно проводиться робота спільно з органами місцевого
самоврядування роботу з актуалізації перспективних планів формування
територій громад області.
Членами інформаційно-роз’яснювальної групи створеної при
райдержадміністрації постійно проводиться робота з питань добровільного
об’єднання територіальних громад.

Голова райдержадміністрації особисто здійснює виїзди до населених
пунктів, не охоплених процесом децентралізації, з метою донесення до
населення всіх переваг та перспектив об’єднання.
На офіційному сайті райдержадміністрації створено та постійно
наповнюється тематичних розділ «Децентралізація влади». Відповідні
інформаційні матеріали також направляються в редакцію районної газети
«Вісник Жовтневщини» для розміщення їх на шпальтах газети. Також
інформаційні матеріали з цього питання постійно розміщуються на сторінці
райдержадміністрації в соціальній мережі Facebook.
ВИРІШИЛИ: заслухану інформацію взяти до відома.
2. Про стан підготовки до районного заходу з нагоди річниці від Дня
незалежності України
Голова громадської ради

О.М. Сливка

Протокол вела секретар громадської ради

М.П. Огерь

