Звіт за 2014 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.

2

Участь в конференціях, форумах,
круглих столах тощо з питань
підвищення ефективності роботи
місцевих
органів
виконавчої
влади; підготувати презентації на
підставі зібраних аналітичних
матеріалів.
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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).
Участь в роботі щодо сприяння
покращенню фінансового, а також
матеріально-технічного
забезпечення місцевих державних
адміністрацій.
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Здійснити роботу по проведенню
аналізу з питань достатнього
кадрового забезпечення місцевих
державних адміністрацій, яке
надає
можливість
якісно
виконувати покладені на них
функції згідно з
чинним
законодавством; проаналізувати
відповідність
чинним
нормативам, надати висновки та
пропозиції.
Провести аналіз інформації про

Виконання
1.1.Оновлення інформації на офіційному веб-сайті
Ради
голів
державних
адміністрацій
www.glavrada.org .
1.2.Обмін
інформацією
з
450
районними
державними адміністраціями та з 24 обласними
державними адміністраціями, у тому числі з
Київською міською державною адміністрацією.
2.1. Прийнято участь у двох конференціях стосовно
державного управління.
2.2.Підготовлено презентацію РГДА в якій
висвітлено питання, проблеми, причини та
шляхи їх вирішення на загальнонаціональному і
місцевому рівні.
2.3. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті
Ради
голів
державних
адміністрацій
www.glavrada.org , розділ «РГДА», підрозділ
«Документи».
3.1. Надійшла інформація від 2 районів України.

4.1. Проведено аналіз рівня оплати праці державних
службовців місцевих державних адміністрацій.
4.2. Підготовлено і направлено до Адміністрації
Президента лист щодо необхідності підвищення
рівня оплати праці державних службовців.
4.3. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті
Ради
голів
державних
адміністрацій
www.glavrada.org , розділ «Діяльність», підрозділ
«Взаємодія з центральними органами влади».
5.1. Проведено збір та аналіз інформації від понад
300 місцевих державних адміністрацій.
5.2. Підготовлено
аналітичну
довідку
щодо
необхідності збільшення фінансування місцевих
державних
адміністрацій,
укомплектування
необхідного персоналу до рівня рекомендованого
нормативно-правовими актами, створення нових
робочих місць, зняття соціальної напруги.

6.1. Проведено

аналіз

інформації

на

сайтах
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діяльність місцевих державних
адміністрацій на їх офіційних
сторінках в мережі Інтернет
відповідно до вимог чинного
законодавства
щодо
інформаційного
наповнення
офіційних веб-сайтів місцевих
державних
адміністрацій.
Розробити
пропозиції
щодо
уніфікації,
оформлення
та
розповсюдження
інформації
місцевими
державними
адміністраціями, як складовими
частинами виконавчої гілки влади
унітарної держави.
Відповідно
до
отриманих
відповідей центральних органів
виконавчої влади щодо питання
встановлених
державних
соціальних норм і стандартів
надати рекомендації місцевим
державним адміністраціям щодо
врахування державних соціальних
норм і нормативів при складанні
програм соціально-економічного
й культурного розвитку, а також
проектів
місцевих бюджетів.
Організувати
контроль
за
виконанням
чинного
законодавства
з
зазначеного
питання.
Відповідно
до
позитивного
досвіду з організації економічної
взаємодії підприємств і регіонів
під час фінансово-економічних
криз в інших країнах світу
впровадити реалізацію проектів
співробітництва
між
адміністративно-територіальними
одиницями та розташованими на
них підприємствами.

місцевих державних адміністраціях.
6.2. Отримано роз’яснення від центрального органу
виконавчої влади відповідального за контроль
виконання законодавства щодо розміщення
інформації в мережі Інтернет.
6.3. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті
Ради
голів
державних
адміністрацій
www.glavrada.org , розділ «Діяльність», підрозділ
«Взаємодія з центральними органами влади».
6.4. Підготовлено
рекомендації
щодо
удосконалення інформаційної складової про
діяльність місцевих адміністрацій розміщеної на
веб-сайтах в мережі Інтернет.
7.1. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів
України отримано від Міністерства соціальної
політики України звіт про стан розробки
державних соціальних стандартів і нормативів.
7.2. Інформація розміщена на офіційному сайті
Ради голів (www.glavrada.org) в розділі
«Діяльність»,
підрозділ
«Взаємодія
з
центральними органами влади».
7.3. Підготовлено та направлено до місцевих
державних адміністрацій інформацію щодо
державних соціальних норм і нормативів.

8.1. Проведено аналіз міжнародних проектів
організації взаємодії між господарюючими
суб’єктами під час фінансово-економічної кризи.
8.2. Прийнято участь у двох закордонних
презентаціях міжнародних систем товарного
обміну.
8.3. Отримано роз’яснення від центрального органу
виконавчої влади відповідального за контроль
виконання законодавства щодо обмінних
операцій.
8.4. Інформація розміщена на офіційному сайті
Ради голів (www.glavrada.org) в розділі
«Діяльність»,
підрозділ
«Взаємодія
з
центральними органами влади».
8.5. Запропоновано створити проект з організації
обміну
товарами
та
послугами
між
підприємствами
розташованими
на
адміністративно-територіальних одиницях.
8.6. Інформація розміщена на офіційному сайті
Ради голів (www.glavrada.org) в розділі
«Діяльність», підрозділ «Проекти».
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Здійснити збір інформації щодо
пропозицій товарів та послуг, які
виготовляються та надаються в
адміністративно-територіальних
одиницях, а також щодо потреб
адміністративно-територіальних
одиниць в сировині, матеріалах,
обладнані та послугах необхідних
для
здійснення
виробничої
діяльності підприємствами, а
також
розвитку
територій.
Відповідно
до
отриманої
інформації сприяти організації
співпраці та кооперації між
адміністративно-територіальними
одиницями,
сприяти
розповсюдженню інформації про
виробничі можливості, сприяти
збуту продукції на зовнішніх
ринках, сприяти забезпеченості
товарами та послугами для
виробничих
потреб,
сприяти
залученню інвесторів.
10 Активізувати роботу в інших
напрямах діяльності організації.
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9.1. Отримано інформацію від 25 місцевих
адміністрацій щодо підприємств розташованих
на їх території, та продукцію, яку виготовляють
підприємства.
9.2. Інформація розміщена на офіційному сайті
Ради голів (www.glavrada.org) в розділі
«Регіони», підрозділ «Підприємства».

Інформація розміщена на офіційному сайті Ради
голів (www.glavrada.org) в розділі «Діяльність»,
підрозділ «Взаємодія з центральними органами
влади» та підрозділ «Публікації»:
10.1. Проведено збір, узагальнення та спрямовано до
місцевих державних адміністрацій інформації щодо
наслідків захоплення адміністративних будівель,
приміщень органів влади та наслідків створення
перешкод в режимі роботи органів влади.
10.2. Розроблено та спрямовано до Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо подолання
соціально-економічної
та
суспільно-політичної
кризи.
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