Звіт за 2013 рік відповідно до
Плану діяльності Ради Голів Державних Адміністрацій:
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План
Для висвітлення планів і роботи
Ради голів та заохочення вступу
до неї нових учасників розвивати
та удосконалювати інформаційну
складову.

Виконання
1.1.Створено офіційну сторінку Ради голів
державних адміністрацій в мережі Інтернет,
www.glavrada.org .
1.2.Направлені повідомлення та запрошення до
участі до 600 місцевих адміністрацій.
1.3.Проведені переговори та зустрічі з 47 місцевими
державними адміністраціями.
1.4.Відбувався обмін інформацією з 487 районними
державними адміністраціями та з 27 обласними
державними адміністраціями, у тому числі з
Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
Київською міською державною адміністрацією,
Севастопольською
міською
державною
адміністрацією.
1.5.Кількість членів Ради голів державних
адміністрацій збільшено на 50 учасників.

Здійснити
збір, аналіз та
узагальнення
питань,
які
потребують сприяння, вирішення,
роз’яснень або удосконалення
нормативно-правових актів щодо
підвищення ефективності роботи
виконавчих
органів
в
адміністративно-територіальних
одиницях (районах, областях).
З
метою
здійснення
співробітництва та ознайомлення
з
проблемами
методології
управління
і
регламентації
діяльності органів державного
управління провести зустрічі з
провідними
науковими
установами,
які
займаються
питаннями
дослідження
та
удосконалення цих напрямів.
Провести
аналіз
чинного
законодавства
з
питань
встановлених
державних
соціальних норм і стандартів та
надати
пропозиції
місцевим
державним адміністраціям по
врахуванню їх при складанні
програм соціально-економічного
й культурного розвитку, а також
проектів місцевих бюджетів.

2.1.Надійшла інформація від 11 районів України.

3.1. Прийнято участь у круглому столі «ФІНАНСИ В
УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ», що
проведено
Академією
муніципального
управління, доповіді включено до наукового
збірнику.

4.1. Створено автоматизований файл, який надає
можливість провести для відповідної території
(області, району) розрахунок вартості наборів
харчування, наборів непродовольчих товарів та
наборів послуг для основних соціальних та
демографічних груп населення (згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України №656
від 14.04.2000 р.). Інформація розміщена на
офіційному сайті Ради голів (www.glavrada.org) в
розділі «Діяльність», підрозділ «Рекомендації».
4.2.Отримано відповіді від 300 районів стосовно
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З метою обміну досвідом між
місцевими
державними
адміністраціями
провести
конкурси місцевих програм за
всіма
напрямами
діяльності:
соціально-економічним,
культурним,
забезпечення
життєдіяльності тощо.
Здійснити
збір та аналіз
паспортів соціально-економічного
розвитку
адміністративнотериторіальних одиниць (районів,
областей) з метою висвітлення
інвестиційних
напрямів
та
сприяння залученню інвестицій.
Розробити
зразок
паспорту
(функцій)
територіальних
відділень державних
установ
центральних органів виконавчої
влади з метою покращення рівня
контролю та координації їх
діяльності
з боку місцевих
державних адміністрацій.
Провести збір інформації від
центральних органів виконавчої
влади
та
дипломатичних
представництв інших країн про
наявні проекти і програми на
2013-2014
роки
з
питань
економічного, культурного та
інших напрямів співробітництва з
метою
сприяння
розвитку
міжнародних
відносин
адміністративно-територіальних
одиниць.

переліку державних соціальних норм і
стандартів, які враховуються при розробці
місцевих програм соціального та економічного
розвитку.
4.3.Відповідно до доручення Кабінету Міністрів
України отримано від Міністерства соціальної
політики України звіт про стан розробки
державних соціальних стандартів і нормативів.
Інформація розміщена на офіційному сайті Ради
голів (www.glavrada.org) в розділі «Діяльність»,
підрозділ «Взаємодія з центральними органами
влади».
4.4.Ведеться робота з аналізу та підготовки
роз’яснень
щодо
порушення
процесу
прогнозування (планування) та формування
місцевих бюджетів, а також про наслідки таких
порушень.
5.1.Робота не проводилась.

6.1.Робота не проводилась.

7.1.Розроблено
зразок
паспорту
(функцій).
Інформація розміщена на офіційному сайті Ради
голів (www.glavrada.org) в розділі «Діяльність»,
підрозділ «Рекомендації».

8.1.Проведено збір інформації. Посилання на
програми розміщено на офіційному сайті Ради
голів (www.glavrada.org) в розділі «Діяльність»,
підрозділ «Програми».
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Залучитись
до
проведення
громадського
контролю
за
додержанням
місцевими
державними
адміністраціями
функцій та обов’язків покладених
на
них
згідно
чинного
законодавства.
На
основі
проведеного аналізу розробити
рекомендації щодо підвищення
ефективності роботи місцевих
державних адміністрацій.

10 Вивчити позитивний досвід з
організації економічної взаємодії
підприємств і регіонів під час
фінансово-економічних криз в
інших країнах світу, надати
пропозиції
щодо
реалізації
проектів співробітництва між
адміністративно-територіальними
одиницями та підприємствами.

11 Активізувати роботу в інших
напрямах діяльності організації.

9.1.Отримана інформація стосовно врахування
фактичного вартісного розміру регіонального
прожиткового
мінімуму
при
розроблені
регіональних соціальних програм.
9.2.Отримана інформація стосовно врахування
державних соціальних стандартів і нормативів
при розроблені місцевих програм соціального та
економічного розвитку.
9.3.Ведеться робота з аналізу та підготовки
роз’яснень
щодо
порушення
процесу
прогнозування (планування) та формування
місцевих бюджетів, а також про наслідки таких
порушень.
10.1.Проведено аналіз досвіду Англії, США, Ізраїлю,
Кіпру, Китаю, Італії, Індії, Австралії та інших
країн світу.
10.2.Започатковано проект ««Система товарного
обміну»
міжнародний соціально-економічний проект
виходу регіонів з кризи». Інформація розміщена
на
офіційному
сайті
Ради
голів
(www.glavrada.org) в розділі «Діяльність»,
підрозділ «Проекти».
10.3.Ведеться додаткова робота по організації нових
соціально-економічних місцевих ініціатив та їх
популяризації.
Інформація розміщена на офіційному сайті Ради
голів (www.glavrada.org) в розділі «Діяльність»,
підрозділ «Взаємодія з центральними органами
влади»:
11.1. Запит до Кабінету Міністрів України:
• Про виконання п. 1.1, 1.2, 1.3 Указу Президента
України № 307/2013 від 24 травня 2013 року «Про
заходи щодо забезпечення здійснення місцевими
державними адміністраціями виконавчої влади на
відповідній території».
Отримано відповідь від Секретаріату КМУ.
• Про схвалення прогнозу економічного і
соціального розвитку України на короткостроковий
період та основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на два роки.
Отримано відповідь від Мінекономрозвитку.
• Про повний перелік чинних державних соціальних
стандартів та нормативів із посиланнями на
нормативно-правові
акти,
які
затверджують
стандарти та нормативи.
Отримано відповідь від Мінсоцполітики.
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• Щодо державних
нормативів.
Очікується відповідь.

соціальних

•
Щодо
фактичного
прожиткового мінімуму.
Очікується відповідь.

стандартів

вартісного

та

розміру

• Щодо інформаційного наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади.
Очікується відповідь.
11.2. Запит до Державного агентства автомобільних
доріг України:
• Про роз`яснення механізму залучення інвесторів
для будівництва, ремонту та відновлення автошляхів
на умовах Закону України "Про державно-приватне
партнерство".
Отримано відповідь від Державного агенства
автомобільних доріг України.
Інформація направлена до Обласних державних
адміністрацій.
• Про Відомчі Будівельні Норми ВБН Г.1-218-0502001 «Міжремонтні строки експлуатації дорожніх
одягів та покриттів на автомобільних дорогах
загального
користування»
із
Додатком
запропонованих змін, затверджених науковотехнічною радою Мінрегіонбуду від 11.09.2012 р.
№139. (завантажити ВБН Г.1-218-050-2001, ВБН
Г.1-218-050-2001_Зм.1).
Отримано відповідь від Державного агенства
автомобільних доріг України.
11.3. Запит до Нацдержслужби України:
• Про заплановані у майбутньому конкурси для
державних адміністрацій, в зв`язку з припиненням
конкурсу "Приязна адміністрація".
Отримано відповідь від Нацдержслужби України.
11.4.Запит до Державної інспекції України з
контролю за цінами:
• Щодо фактичних споживчих цін товарів, що
входять
до
складу
наборів,
встановлених
постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2000 №656, за вересень місяць 2013 року.
Отримано відповідь від Держцінінспекції України.
11.5.Запит до Державної служби статистики
України:
• Щодо середніх цін товарів, що входять до складу
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наборів,
встановлених
постановою
Кабінету
Міністрів України від 14.04.2000 №656, за вересень
місяць 2013 року.
Отримано відповідь від Держстату України.
11.6. Запит до Міністерства юстиції України:
• Щодо участі чинних голів місцевих державних
адміністрацій в РГДА.
Отримано відповідь від Мінюсту України.
11.7. Запит до Міністерства доходів і зборів України:
• Щодо обліку та оподаткування багатосторонніх
обмінних операцій.
Очікується відповідь.
11.8. Звернення до Президента України:
•
Щодо
фактичного
вартісного
розміру
регіонального прожиткового мінімуму та окладів
державних службовців.
Очікується відповідь.
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