
Звіт про виконання плану роботи Громадської ради при Державній 

казначейській службі України за 2019 рік 

 

Діючий персональний склад Громадської ради при Державній 

казначейській службі України (далі – Громадська рада) було сформовано на 

установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради 05.06.2019 та 

затверджено наказом Держаної казначейської служби України (далі – 

Казначейство) від 01.07.2019 № 188 «Про затвердження складу Громадської 

ради при Державній казначейській службі країни».  

 

Громадська рада при Казначействі є тимчасовим консультативно-

дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної, регіональної політики.  

 

До складу Громадської ради увійшло 5 осіб, які є представниками 

таких організацій: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 

Всеукраїнська громадська організація «Рада з конкурентоспроможності 

індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України», Громадська 

організація «Всеукраїнська демократична дія», Центр податкової та 

бухгалтерської експертизи ТОВ «ЛІГА, Видання «Головбух:Бюджет». 

 

Під час першого засідання Громадської ради було обрано голову 

громадської ради, заступника та секретаря та розглянуто організаційні 

питання її діяльності. 

 

Головою Громадської ради було обрано Кричуна Петра Михайловича – 

Голову Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України,  

Заступником голови був обраний Циганок Юрій Володимирович – 

керівник Центру податкової та бухгалтерської експертизи ТОВ «ЛІГА 

ЗАКОН». 

Секретарем – Кондрацьку Ярославу Олегівну, представника 

Казначейства. 

 

Під час наступного засідання Громадська рада затвердила орієнтовний 

план діяльності та Положення про Громадську раду при Казначействі. 

 

Громадська рада діє на постійній основі шляхом проведення засідань, 

які відбуваються мінімум щоквартально. Так, протягом 2019 року відбулось 3 

засідання. Порядок денний формувався з урахуванням пропозицій 

представників громадських організацій та органу виконавчої влади, виходячи 

зі специфіки та актуальності питань. 

 

 

 



На засіданнях громадської ради розглядалися питання: 

 розгляд проєкту нової редакції Типового положення про громадську 

раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київський та 

Севастопольській міській, районній у мм. Києві та Севастополі державній 

адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 996 

від 03.11.2010 (із змінами); 

 розгляд листів і звернень громадян, надісланих членам Громадської 

ради при Казначействі; 

 обговорення постанови Правління Національного банку України від 

28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського 

рахунку (IBAN) в Україні» та формування рахунків за стандартом IBAN; 

 розгляд проблемних питань здійснення державного геологічного 

контролю;  

 висвітлення діяльності Громадської ради на вебпорталі Казначества;  

 подання Казначейству фахових матеріалів для публікації в відомчому 

виданні «Казна України». 

 

Члени Громадської ради брали участь у засіданнях Колегії 

Казначейства, окремі з них наділені правом дорадчого голосу, публічному 

звіті Голови Казначейства. 

  

Члени Громадської ради протягом року брали участь в роботі комісії з 

оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної 

програми Казначейства.  

 

На кожному засіданні Громадської ради були присутні працівники 

структурних підрозділів Казначейства, відповідальні за питання, що 

обговорюються.  

 

      На вебпорталі Казначейства функціонує окрема рубрика 

«Громадська рада», де розміщується уся інформація про діяльність 

Громадської ради.   

 

          Зважаючи на викладене вище, можна дійти висновку про забезпечення 

протягом звітного періоду стабільності у відносинах та налагодженні 

системного діалогу між Громадською радою при Казначействі, органом 

виконавчої влади та казначейською спільнотою. 
 

 

 

Голова Громадської ради                                                   Петро КРИЧУН 


