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ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації експертних пропозицій за результатами проведення 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 

 

 

№ 
Організаційні заходи Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1. Передбачити та провести 

додатково до плану-графіку на 

2016 рік семінар з підвищення 

кваліфікації  державних 

службовців, посадових осіб 

місцевого   самоврядування 

задіяних в розробці і 

моніторингу виконання 

регіональних цільових програм 

на тему «Досвід і практика 

застосування нормативно-

правової бази, що регулює 

розроблення, моніторинг і 

звітність регіональних цільових 

програм» 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

керівників державних 

підприємств, установ 

і організацій 

Протягом 

березня 2016 

року 

2. Головним розробникам 

регіональних цільових програм 

переглянути діючі регіональні 

цільові програми на їх 

відповідність вимогам чинного 

законодавства щодо структури і 

змісту. У разі виявлення 

порушень та недоліків внести 

на розгляд Чернігівської 

обласної ради   відповідні зміни 

та доповнення до регіональних 

Структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації 

Протягом І 

півріччя 2016 

року 



цільових програм, що 

забезпечать їх приведення у 

відповідність діючому 

законодавству.  
 

3. Провести колегію за 

результатами розгляду 

Експертних пропозицій 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 

від 30.12.2015 р. № Е-8, за 

участю представників 

ініціатора громадської 

експертизи – Антикорупційна 

Громадська Спілка «Совість» 

Чернігівська обласна 

державна 

адміністрація, 

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації,  

комунальне 

підприємство 

«Чернігівкіно» 

Чернігівської 

обласної ради 

Січень 2016 

року 

4. Переглянути Програму 

поліпшення 

кінообслуговування населення 

Чернігівської області на 2016-

2020 роки на її відповідність 

вимогам діючої нормативно-

правової бази по структурі і 

змісту. У разі виявлення 

порушень та недоліків внести 

зміни.  

Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій 

облдержадміністрації,  

комунальне 

підприємство 

«Чернігівкіно» 

Протягом І 

півріччя 2016 

року 



5. Розглянути запропонований 

АГС «Совість» проект, який 

наведений у додатку 3 

Експертних пропозицій 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 

від 30.12.2015 р. № Е-8  

Структурні 

підрозділи 

облдержадміністрації 

Протягом І 

півріччя 2016 

року 

 

Директор Департаменту 

культури і туризму, 

національностей та релігій  

облдержадміністрації                 І.О.Должикова 


