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Рівненська 
обласна рада

На виконання рішення сесії Рівненської обласної ради від 17 березня 
2017 року № 484 «Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Рівненській області на 2017-2021 роки» Рівненська обласна державна 
адміністрація інформує.

Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації громадянами конституційного права на 
участь в управлінні державними справами, обговорення проектів 
регіональних програм з соціально-економічного і культурного розвитку, 
відповідних галузевих програм, проектів регуляторних актів, інших 
актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку 
(«Дні відкритих дверей», громадські обговорення, засідання за круглим 
столом, організація роботи консультативно-дорадчих органів при 
облдержадміністрації, спілкування у соціальних мережах тощо).

Проведення спільних навчально-методичних семінарів та тренінгів 
для представників інститутів громадянського суспільства та працівників 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

•  • • •  •  о  •щодо організації та проведення консультацій з громадськістю.
З метою сприяння розвитку громадянського суспільства, залучення 

громадськості до формування, реалізації державної та регіональної політики 
облдержадміністрацією проводяться консультації з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики у різних сферах, широка 
інформаційно-роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики 
шляхом оприлюднення роз’яснювальних матеріалів в засобах масової 
інформації, проведення громадських слухань, круглих столів, зустрічей з 
громадськістю, семінарів, нарад, робочих зустрічей, виступів та тематичних 
передач на радіо, тематичних телефонних «гарячих ліній», а також інших 
заходів.
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Успішними прикладами співпраці обласної державної адміністрації з 
громадськістю стало проведення зустрічей, засідань круглих столів, за участю 
керівників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, представників окремих громадських рад, утворених при територіальних 
органах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засобів 
масової інформації.

Так, у вересні заступник голови облдержадміністрації Сергій Гемберг взяв 
участь у засіданні громадської ради при облдержадміністрації, на якій, зокрема, 
обговорено особливості та перспективи розвитку напрямків співпраці влади та 
інститутів громадянського суспільства в області.

Упродовж звітного періоду також проводилися зустрічі голів громадських 
рад Рівненщини, зустрічі членів громадської ради при облдержадміністрації з 
представниками структурних підрозділів облдержадміністрації.

Також проведено низку заходів щодо обговорення актуальних питань 
розвитку громадянського суспільства.

Так, 7 вересня у рамках виконання проекту «Вдосконалення законодавчої 
бази та спроможності Уряду України та організацій громадянського суспільства 
ефективно співпрацювати» у м.Львів відбувся навчальний семінар із розробки та 
застосування стандартів належного врядування організацій громадянського 
суспільства у якому взяли участь працівники управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та представники організацій 
громадянського суспільства області.

ЗО жовтня з метою обговорення напрацьованого робочою групою 
проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні, проблемних питань у сфері розвитку громадянського суспільства та 
можливих шляхів їх вирішення на спеціалізованій онлайн-платформі Zoom 
відбулося регіональне онлайн обговорення «Розробляємо нову Національну 
стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» за участю 
представників інститутів громадянського суспільства, органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, науковців, експертів.

Для здійснення повноважень облдержадміністрації щодо комплексного 
вирішення проблем та соціального захисту учасників антитерористичної 
операції, операції об’єднаних сил, членів їх родин, членів сімей загиблих, 
інвалідів війни та врахування їх думки під час реалізації державної політики на 
Рівненщині утворено Координаційну раду ветеранів, учасників бойових дій при 
Рівненській обласній державній адміністрації.

Упродовж звітного періоду проведено низку засідань та зустрічей 
зазначеного консультативно-дорадчого органу, де обговорено питання 
забезпечення взаємодії Рівненської облдержадміністрації з місцевими 
громадськими організаціями учасників АТО/ООС щодо організації та надання
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допомоги військовослужбовцям, демобілізованим військовослужбовцям; 
формування позитивного ставлення населення області до військовослужбовців; 
співпраця з громадськими організаціями, органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування у розробленні, обговоренні та реалізації 
різноманітних проектів та ін.

Під час проведення зазначених заходів забезпечено дотримання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Організація проведення публічних громадських обговорень у формі 
електронних консультацій з громадськістю.

З метою посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи з підвищення 
рівня обізнаності громадян про системні соціально-економічні і суспільно- 
політичні питання, широкої роз’яснювальної роботи щодо змісту 
проектів нормативно-правових актів, належного проведення консультацій з 
громадськістю, залучення до громадського обговорення 
представників інститутів громадянського суспільства та громадськості 
на офіційному вебсайті облдержадміністрації функціонує рубрика 
«Консультації з громадськістю» (https://www.rv.gov.ua/konsultaciyi-z-
gromadskistyu?v=5da6e0996bea0), де розміщуються розпорядження, нормативно- 
правові акти та проекти нормативно-правових документів, спрямованих на 
практичну реалізацію пріоритетних напрямів державної політики. Так, 
упродовж 2020 року облдержадміністрацією проведено обговорення 34 проектів 
нормативно-правових актів шляхом електронних консультацій з громадськістю.

Щороку облдержадміністрація складає та затверджує з урахуванням 
пропозицій громадської ради при Рівненській облдержадміністрації 
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Рівненської області 
на наступний рік який розміщується на офіційному вебсайті Рівненської 
облдержадміністрації у рубриці «Громадськості», підрубриці «Громадянське 
суспільство і влада».

Рівненською облдержадміністрацією забезпечено безумовне дотримання 
строку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 року № 996. Так, до 10 числа місяця, наступного 
за звітним періодом облдержадміністрація надає Секретаріату Кабінету 
Міністрів України щоквартальні звіти про проведення консультацій з 
громадськістю та взаємодію з громадською радою.

https://www.rv.gov.ua/konsultaciyi-z-
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Підтримка проектів і програм інститутів громадянського суспільства 
області, спрямованих на вирішення пріоритетних питань регіональної 
політики, за напрямами, що відповідають основним принципам Стратегії 
розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року 
№ 612 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 18 грудня 
2014 року № 1374, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 року № 1049, зі змінами. Організаційна та інформаційна 
підтримка проведення обласного конкурсу проектів і програм.

У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, підтримка 
проектів і програм інститутів громадянського суспільства області, спрямованих на 
вирішення пріоритетних питань регіональної політики, відповідно до Порядку 
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 жовтня 2011 року № 1049, зі змінами у 2020 році не проводилася.

Сприяння матеріально-технічному забезпеченню діяльності 
громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації.

Облдержадміністрація постійно надає допомогу у вирішенні 
матеріально-технічних питань, пов’язаних з організацією роботи громадської 
ради (забезпечує приміщенням, відповідним технічними засобами, 
надає організаційну та методичну допомогу у проведенні засідань, розмішує на 
офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці «Громадська 
рада» (https://www.rv.gov.ua/gromadska-rada?v=5da6c7281d38a) інформацію про 
роботу громадської ради; представник структурного підрозділу 
облдержадміністрації -  управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, на який покладено координацію роботи 
громадської ради, виконує функції секретаря громадської ради).

Секретаріат громадської ради при Рівненській обласній державній 
адміністрації забезпечений приміщенням у адміністративній будівлі 
облдержадміністрації -  каб. 134 -  для проведення засідань круглих столів, 
правління громадської ради, роботи постійних комісій, утворених при 
громадській раді облдержадміністрації, кабінети 201 і 601 -  для засідань 
громадської ради, а також засобами зв’язку -  тел. (0362) 695-254 та Інтернетом.

Упродовж 2020 року проведено 3 засідання громадської ради при 
Рівненській обласній державній адміністрації за участю представників окремих

https://www.rv.gov.ua/gromadska-rada?v=5da6c7281d38a
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структурних підрозділів облдержадміністрації та громадськості на яких, 
зокрема, розглянуто звернення щодо організації навчального процесу в умовах 
пандемії, звернення ІГС щодо надання статусу «пам’ятки історії» Народному 
дому (вул. С.Петлюри, 1 в м.Рівне), регіональні програми міжнародного 
співробітництва, проект Орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю Рівненської області на 2021 рік.

Наразі в області розпочато формування нового складу громадської ради 
при Рівненській обласній державній адміністрації (далі -  ГР при РОДА).

Інститутам громадянського суспільства, які провадять свою діяльність на 
території області та зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, 
запропоновано делегувати своїх представників для участі в установчих зборах 
по формуванню нового складу ГР при РОДА, які будуть орієнтовно проведені 
01 лютого 2021 року.

Зокрема, ініціативна група з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу ГР при РОДА 16 листопада 2020 року розпочала 
приймати заявки щодо кандидатур до нового складу громадської ради. Прийом 
документів здійснюватиметься до 30 грудня 2020 року включно.

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких 
вони делегують до складу громадської ради розміщено на на офіційному 
вебсайті обласної державної адміністрації у рубриці «Громадянське суспільство 
і влада» підрубриці «Громадська рада».

Заступник
голови адміністрації

Олександр Корольчук 69 51 60


