
Інформація
про роботу громадської ради при Охтирській районній державній 

адміністрації за період 2015-2016 років

Установчі збори при Охтирській районній державній адміністрації 
відбулися 17 лютого 2015 року, на яких була сформована громадська рада, 
згідно поданих заяв та відповідної документації до ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

Громадська рада при Охтирській районній державній адміністрації була
сформована в наступному складі:
Кучеренко 
Тамара Романівна

“ Охтирська районна рада ветеранів, голова 
громадської ради

Барченко 
Тетяна Борисівна

“ профспілка клубних працівників Охтирського 
району, заступник голови громадської ради

Шарай
Ігор Станіславович

громадська організація «Охтирський 
авіаційно-спортивний клуб «Крила», 
заступник голови громадської ради

Баклан
Вячеслав Олексійович

" " Охтирська районна спортивна громадська 
організація «Федерація футболу Охтирського 
району»

Бережна 
Лідія Павлівна

“ громадська організація «Охтирський міський 
клуб голубників-любителів «Сизар»

Вакуленко 
Наталія Миколаївна

- громадська організація «Відродження» смт. 
Чупахівка

Г олубченко 
Наталія Павлівна

- громадська організація «Патріоти 
Охтирщини»

Г орбушко
Юрій Миколайович

- громадська організація «Історико- 
краєзнавчий клуб «Охтирські гусари»

Дідов
Олександр Петрович

Охтирська районна організація 
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» агропромислового 
комплексу України

Кудінова
Людмила Федорівна

“ Охтирська районна організація профспілки 
працівників освіти і науки України

Отич
Валентина Василівна

- Хухрянська громадська організація 
«Майбутнє села»

Панов
Сергій Олександрович

- громадська організація «Охтирська міська 
організація кіноосвіти «КАДР»

Потапенко 
Зоя Євдокимівна

- громадська організація «Чиста вода»

Сірик
Тамара Федорівна

спілка допомоги та сприяння інвалідів 
Охтирського району



Цей склад громадської ради затверджено розпорядженням голови 
Охтирської районної державної адміністрації від 19.02.2015 № 66-ОД «Про 
громадську раду при Охтирській районній державній адміністрації».

Робота громадської ради на 2015-2016 роки планувалася згідно 
розпоряджень голови Охтирської районної державної адміністрації «Про 
орієнтовний план проведення Охтирською районною державною 
адміністрацією консультацій з громадськістю в Охтирському районі у 2015 
році» та відповідно у 2016 році.

Плани роботи затверджувалися на засіданні громадської ради. За звітний 
період було розглянуто наступні питання:

1. Про схвалення положення про громадську раду при Охтирській 
районній державній адміністрації.

2. Про обрання голови громадської ради при Охтирській районній 
державній адміністрації.

3. Про обрання заступника голови громадської ради при Охтирській 
районній державній адміністрації.

4. Про схвалення орієнтовного плану роботи громадської ради при 
Охтирській районній державній адміністрації у 2015 році.

5. Про внесення змін до положення про громадську раду при 
Охтирській районній державній адміністрації.

6. Про належне забезпечення діяльності освітніх закладів Охтирського 
району.

7. Про актуальність збереження мережі закладів охорони здоров'я в 
Охтирському районі.

8. Про проект розпорядження голови Охтирської районної державної 
адміністрації «Про орієнтовний план проведення Охтирською районною 
державною адміністрацією консультацій з громадськістю у 2016 році».

9. Про стан призовної та мобілізаційної роботи в Охтирському районі.
10. Про активізацію розвитку туризму в Охтирському районі.
11. Про стан соціального захисту сімей захисників України та сімей 

загиблих під час проведення АТО. При розгляді цього питання були заслухані 
інформації Охтирського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, відділу освіти, відділу охорони здоров'я,управління соціального захисту 
населення Охтирської районної державної адміністрації, управління 
Держгеокадастру в Охтирському районі, Охтирського міськрайонного центру 
зайнятості.

12. Про розвиток та фінансування спорту в Охтирському районі.
13. Про стан екологічної безпеки в Охтирському районі. ^
Члени громадської ради брали участь в організації проведенні 

районних заходів щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат в 
Охтирському районі. Діяльність громадської ради висвітлюється на офіційному 
веб-сайті Охтирської районної державної адміністрації.

Голова громадської ради при 
Охтирській районній державній 
адміністрації Т.Р. Кучеренко


