
ПРОТОКОЛ 

засідання Громадської ради при 

Державній казначейській службі України 

 

м. Київ,  

зала Колегії Казначейства                        02.12.2019 

 

Присутні:  

Члени Громадської ради: Наталія Свідерська, Тетяна Піднебесна, 

Петро Кричун (дистанційно), Юрій Циганок (дистанційно), Інна Рябчук 

(дистанційно). 

Секретар: Ярослава Кондрацька – головний спеціаліст відділу зв’язків 

з громадськістю та міжнародного співробітництва Управління організаційно-

розпорядчої роботи, зв’язків з громадськістю та міжнародного 

співробітництва. 

 

Порядок денний: 

1. Організаційні питання діяльності Громадської ради при 

Державній казначейській службі України, у тому числі обговорення порядку 

денного засідання. 

2. Питання щодо підготовки плану роботи Громадської ради на 

наступний рік та звіту про виконання плану роботи Громадської ради за 

минулий рік.   

3. Участь Громадської ради у семінарах-практикумах на тему: 

«Завершення звітного періоду 2019: бухгалтерський облік та звітність. Нові 

правила закупівель 2020», організованих ГО «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб». 

4. Розгляд листа від Громадської організації «Українська 

Демократія» щодо виявлених недоліків нової редакції Типового положення 

про громадську раду. 

5. Щодо підготовки членами Громадської ради фахової статті для 

публікування в журналі «Казна України». 

6. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: Петра Кричуна  

Відкрив засідання Громадської ради при Державній казначейській 

службі України (далі – засідання) та запропонував перейти до розгляду 

порядку денного засідання.  

 

Голосували за порядок денний засідання: 

«за» – 5,  

«проти» – 0,   

«утримався» – 0. 

Вирішили: затвердити порядок денний без зауважень. 



 

 

2. СЛУХАЛИ: Тетяну Піднебесну 

Під час розгляду другого питання порядку денного засідання, 

відзначила необхідність внести до проєкту звіту про виконання плану роботи 

Громадської ради (далі – Звіт) пункт про діяльність членів Громадської ради 

у комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми Державної казначейської служби України. 

 

СЛУХАЛИ: Петра Кричуна 

Зауважив, що розробка проєкту плану роботи Громадської ради на 

наступний рік (далі – План) можлива лише після затвердження плану роботи 

Державної казначейської служби України. Висловив пропозицію підготувати 

у січні 2020 проєкт Звіту, а розробку проєкту Плану розпочати після 

затвердження напрямів роботи Казначейства на 2020 рік. 

 

Голосували за підтримку пропозиції: 

 «за» – 5,  

«проти» – 0,   

«утримався» – 0. 

Вирішили: підтримати пропозицію. 

 

3. СЛУХАЛИ: Тетяну Піднебесну 

Зауважила, що необхідно визначити умови співпраці ГО 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» та Громадської ради Державної 

казначейської служби України. 

 

СЛУХАЛИ: Петра Кричуна  

Запропонував попередньо підготувати листа щодо уточнення умов 

співпраці та підтримки, а за результатами відповіді прийняти рішення щодо 

участі у семінарах-практикумах.  

Усі члени громадської ради не мали заперечень. 

 

Голосували за підготовку уточнюючого листа до ГО «Всеукраїнський 

бухгалтерський клуб» : 

«за» – 5,  

«проти» – 0,   

«утримався» – 0. 

Вирішили: підготувати та направити лист.  

 

4. СЛУХАЛИ: Петра Кричуна 

Під час розгляду листа від Громадської організації «Українська 

Демократія» щодо виявлених недоліків нової редакції Типового положення 

про громадську раду погодився із зауваженнями та запропонував розробити 

зміни до Положення про Громадську раду при Державній казначейській 

службі України після внесення відповідних змін до Постанови Кабінету 



Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики». 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Тетяну Піднебесну, Інну Рябчук 

Висловили ідеї щодо того, які саме матеріали були б актуальними та 

цікавими для читачів. 

Запропонували написати статтю для опублікування в черговому номері 

журналу «Казна України». 

 

Голосували за те, щоб надати статтю для опублікування до наступного 

номеру журналу «Казна України»: 

«за» – 5,  

«проти» – 0,   

«утримався» – 0. 

Вирішили:  написати статтю у визначені терміни. 

 

  

6. СЛУХАЛИ: Петра Кричуна 

Виступив із заключним словом, відмітив зручність дистанційного 

проведення засідання та подякував усім за продуктивну співпрацю. 

 

 

 


