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Змiст заходу
Орiснтований

TepMiH
виконанIIя

З:tltr,.tецi BиKottitBIli

l а .1

Загалыli напрямкп роботи

l Проведення засiдапь Громалськоi ради

у разl
потреби, але
не рiдше нiж
один раз на

квартал

Голова, заступ ник
голови, секретар
ГромадськоТ ради

2
проведеннл засiдань koмiтeTiB та робочих груп за
лlапрямками

раз на два
мiсяцi

кер|вники HaI Iря Nl кlR.
керiRни ки робочих

|,руII

J
Участь у робочих зустрiчах iз керiвництвом
.I[ержрезерву та Kepi вни цтвом структурних
пiдроздiлiв,щержрезерву

за потреби.
але lle рiдше
нiж один раз
на б мiсяцiв

Голова, заступ tl и к
голови. KepiBH ики

напрямкiв. керiвни ки

робочих груп,
зацiкавленi члени
Громадськоi ради

4

Участь у засiданнях колегiТ !ержрезервi лля
сприяння врахуванню !ержрезервом громалськоТ
думки пiд час реалiзацiI державноТ полiтики у сферi
державного матерiал ьного резерву

постlино в

разi
проведення

засiдань

Голова ГромадськоТ

Ради

5

Пiдготовка та подання !ержрезерву пропозицiй до
орiснтовного плану проведення консультацiй з
громадськiстю

4 квартал
Голова, заступник
голови, секретар
громадськоТ ради

6

Пiдготовка та подаllня !ержрезерву пропозицiй,
висновкiв. аналiтичних MaTepia.IiB щоло вирiшенllя
питань } сферi лержавноlо матерiального резерву.
пiдготовки прогктiв нормати вliо-пра вових aKTiB.

удосконалення роботи органу

I Iос1,1и tl о

Голова, заступllик
голови, секре,гар
['ромадськоТ ради

]

Проведення вiдповiдно до закоtlодавства
громадськоi експертизи дiяльностi !ержрезерву та
громадськоi антикорупчiйноi ексгlер,гизи
llормати вно-право вих aKTiB. rtpocKTiB нормаtивно-
правових aKTiB, розроблеttих Держрезервом

постlи}lо
Керiвники

профiльних напрям iB

8

Проведення громадського монiторингу за
врахуванням l]ержрезервом пропозицiй та
зауважень громадськостi, забезпечення ним

постlино
Керiвники

профiльних напрямiв,
зацiкавлен i члени



прозоростi 1,а вiдкритостi своеi дiяльностi, а також
дотриvанняv норма lивно-t|равових aKTiB,
спрямованих на запобiгання та про,гидiю корчпцii
lнформування в обов'язковому порядку
громадськостi про свою дiяльнiсть, прийнятi

ня та lx виконання

Го.пова, секретар
ГропладськоТ ради

Участь в експертних зустрiчах з обговорення питань
реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi державного
матерiального резерву

Керiвники
профiльних напрямiв,

зацiкавленi члени

Спiвпраця з органами виконавчоi влади. органами
мiсцевого самоврядування. iнш им и зацiкавленими
особами та iнститутаvи гроvадянськоl о суспiльства

Керiвники
профiльних напрямiв,

зацiкавленi члени
Громадсько'i

проведення заходiв щодо можливостi навчання
експертiв Громадськоi ради та активних громадян

Голова. заступник
голови, KepiBH ики

напрямкiв, KepiBH и ки

Робот,а по виокреýlлених напрямах

Громадський ан,гикоруп цiйний монiторинг по
об'сктах зберiгання нафтопродуктiв (плановi
виiзнi зустрiчi та виiзнi наради на пi.лприсvсгвах
(органiзацiях) i мiсцевих органах виконавчоТ влади),
подальше iнформацiйне представлення отриманих

не рlдше нlж
1 раз на
квартал

Голова ГромадськоТ

ради, голова KoMiTeTy
громадського

анти корупцiй ного
монiторингу

Громадський антикорупцiйний монiторинг по
об'сктах зберiгання зерна i зернопродуктiв
(плановi виТзнi зустрiчi та виТзнi наради на
пiдприспtствах (органiзацiях) i мiсцевих органах
виконавчоi влади), подальше iнформацiйне

льтатlв MoHl

не рiдше нiж
l раз на
квартал

Голова Громадськоi
ради, голова KoMiTeTy

громадського
антикоруп цiйного

монiторингу

Громалська експертиза матсрiалiв вiд кандидатiв на
замiщення ваканtних посад у сгрукгlрi
Щержрезерву, внесення п ропози rtiй

Голова кадрового
KoMiTeTy, зацiкавлен i

члени громадськоi

Сприя н ня вllрOвадженню систеNl прозорого облiку
.]ерiкавни\ rtаtерiа.tьних резервiв i елекгронного
дtlкl,ьtенrrrобiгy (rla базi технологii блокчейlr) у
cltcтc'vt i ll i,,ltlp ис:мс,гв i t,tргалt iзацi й [ержрезервl,

2020-22 рр.

l-олова ttolliTc,Ty
сп ри я ння
чифровiзаuiТ,
зацiкавленi члеll и

громадськоi ради.
c,I,oDOllHl eKcIlenl,}.l

iншi проектнi iнitliативи зашiкавлен i член и

ЦоrffqG.[ЁЪр р* -ац,

постlино

Громадськоi ради

постlино

] ,,

lDу

постlино


