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Щодо експертних пропозицій 

за результатами громадської експертизи 

 

 

 Чернігівська обласна державна адміністрація, розглянувши Експертні 

пропозиції та рекомендації за результатами громадської експертизи діяльності 

Чернігівської обласної державної адміністрації під час розробки і реалізації 

цільових Програм поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської 

області за період 2011–2015 та 2016-2020 роки (далі за текстом «Експертні 

пропозиції») від 30.12.2015 № Е-8, повідомляє наступне. 

Відповідно до п.2 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ № 976 

від 05.11.2008, предметом громадської експертизи є діяльність виключно 

органів виконавчої влади, ефективність прийняття і виконання такими 

органами рішень. 

Згідно до вищевказаної громадської експертизи Антикорупційна 

Громадська Спілка «Совість» надала пропозиції та рекомендації щодо 

проведення ряду заходів спрямованих на розроблення, поліпшення, 

вдосконалення тощо регіональних цільових програм, зокрема, Програми 

поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської області на 2016-2020 

роки. 

На найближчому засіданні колегії Чернігівської обласної державної 

адміністрації  будуть розглянуті Експертні пропозиції від 30.12.2015 р. № Е-8,  

із залученням представників Антикорупційної Громадської Спілки «Совість». 

На виконання п.2, 3 розділу 11 Експертних пропозицій Департаментом 

культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації для 

затвердження облдержадміністрацією був розроблений План заходів з 

реалізації експертних пропозицій за результатами проведення громадської 

експертизи діяльності Чернігівської обласної державної адміністрації щодо 

розробки і реалізації цільових Програм поліпшення кінообслуговування 

населення Чернігівської області за період 2011–2015 та 2016-2020 роки. 
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Також інформуємо,  що реорганізація або ліквідація комунального 

підприємства «Чернігівкіно» Чернігівської обласної ради (далі за текстом КП 

«Чернігівкіно»)  не входить до компетенції Чернігівської обласної державної 

адміністрації, у зв′язку з тим, що заклад створено в розпорядчому порядку на 

базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Чернігівської області, засновником якого є Чернігівська обласна 

рада. Майно підприємства закріплене на праві господарського відання.  

  Департамент культури і туризму, національностей  та релігій 

облдержадміністрації, як головний розпорядник коштів погоджує план 

використання бюджетних коштів КП «Чернігівкіно» та  забезпечує 

фінансування відповідно до вище погодженого плану і отримує звіт про 

надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м – 

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям). 

Директор КП «Чернігівкіно» затверджує  план використання бюджетних 

коштів. 

 Згідно статуту органом управління КП «Чернігівкіно» - є Управління 

комунального майна Чернігівської обласної ради, яким погоджується штатний 

розпис та фінансовий план підприємства.   

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: План заходів з реалізації експертних пропозицій за 

результатами проведення громадської експертизи діяльності Чернігівської 

обласної державної адміністрації щодо розробки і реалізації цільових Програм 

поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської області за період 

2011–2015 та 2016-2020 роки. 
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