Протокол №4
спільного засідання Громадської ради
при Запорізькій районній державній адміністрації
та Координаційної ради розвитку громадянського суспільства
19 жовтня 2016 року
м.Запоріжжя, Запорізький
районний будинок культури,
зал засідань
11.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про обговорення проекту програми сприяння розвитку
громадянського суспільства.
2. Про оцінювання якості надання соціальних послуг населенню району.
3. Підведення підсумків діяльності закладів культури за 9 місяців 2016
року.
4. Організація урочистостей до Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва.
5. Організація та проведення місцевих культурно-масових заходів до
Дня людей поважного віку, Дня захисника України в усіх закладах
культури та урочистих заходів до Дня визволення сіл та селищ
Запорізького району.
6. Про здійснення бібліотечної діяльності.
7. Про організацію роботи зі збереження та використання пам’яток
історико-культурної спадщини району.
8. Про організацію виконання районних програм. Аналіз роботи закладів
культури за III квартал 2016 року.
Присутні: члени Громадської ради, члени Координаційної ради розвитку
громадянського суспільства, керівники закладів культури району (згідно зі
списком запрошених)
Відкрили: Зенкін Ю.В. - заступник голови райдержадміністрації
Гемська І.В. - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації
Слухали: Про обговорення проекту програми сприяння розвитку
громадянського суспільства. Про оцінювання якості надання соціальних послуг'
населенню району.
Доповідає: Голова Громадської ради при райдержадміністрації Ігнатко Борис
Вікторович
Слухали:
Підведення підсумків діяльності закладів культури за 9 місяців 2016 року.
Організація урочистостей до Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва. Організація та проведення місцевих культурномасових заходів до Дня людей поважного віку, Дня захисника України в усіх

закладах культури та урочистих заходів до Дня визволення сіл та селищ
Запорізького району.
Доповідає:
начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Гемська І.В.
Слухали: Про здійснення бібліотечної діяльності. Про організацію роботи зі
збереження та використання пам’яток історико-культурної спадщини району.
Про організацію виконання районних програм. Аналіз роботи закладів
культури за III квартал 2016 року.
Доповідає:
Директор КЗ «Запорізький районний центр культури і дозвілля» ЗРР
Чудновська Т.С.
Вирішили:
Підтримати пропозиції до проекту програми сприяння розвитку
громадянського суспільства. Пропозиції надати до ОДА.
Керівникам закладів культури району продовжити роботу з обговорення
проекту програми, залучення громадян до різноманітних заходів, що
проводяться на території району.

Голова Громадської ради при
Запорізькій районній державній
адміністрації

Голова Координаційної ради
розвитку громадянсько^
суспільства

Секретар Громадської ради при
Запорізькій районній державній

Секретар Координаційної ради
розвитку громадянського
суспільне
А.М. Рихлова

