
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Громадської ради 

 

 ПЛАН РОБОТИ 

Громадської ради при Державній казначейській службі України на 2020 рік 

 

Зміст заходу 
Місце проведення 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці, учасники, 

запрошені  

Очікуваний результат 

І.Засідання Громадської ради та перспективний перелік питань для розгляду 
Обговорення питань щодо 

формування державної політики 

у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних 

коштів 

1.Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України 

2.Дистанційна 

форма 

Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради, 

представники інститутів 

громадянського суспільства 

Ефективна діяльність 

Казначейства 

Розробка річного плану роботи 

Громадської ради на поточний 

рік 

1.Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

Березень 2020 

року 

Члени Громадської ради, 

представники  Казначейства 

Ефективна діяльність 

Громадської ради при 

Казначействі 

Обговорення діяльності щодо 

виконання пріоритетних 

напрямів роботи Казначейства 

1.Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради, 

представники  Казначейства 

Обговорення заходів для 

модернізації системи 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі 

Участь у розробці проєктів 

законодавчих та нормативно-

правових актів щодо 

функціонування єдиного рахунку 

1. Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради, 

представники  Казначейства. 

Залучення громадян до участі в 

даному питанні та надання їм 

вільного доступу до відповідної 

інформації, що дозволить 



для сплати податків і зборів, 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

підвищити якість підготовки та 

прийняття рішень 

ІІ. Заходи здійснення громадського контролю за діяльністю Державної казначейської служби України 

Проведення громадської оцінки 

діяльності Казначейства 

1. Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

 Постійно, за 

необхідності 

Члени Громадської ради  при 

Державній казначейській службі 

Ефективна діяльність  

Казначейства 

Заходи громадського контрою за 

врахуванням Казначейством 

пропозицій та зауважень від 

громадськості 

1. Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

Постійно, за 

необхідності 

Члени Громадської ради  при 

Державній казначейській службі 

Ефективна діяльність 

Казначейства 

ІІІ. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у формі публічного громадського обговорення 

Обговорення проєктів 

нормативно-правових актів з 

питань, що стосуються 

діяльності Казначейства 

Вебпортал 

Державної 

казначейської 

служби України 

Упродовж 

2020 року 

Члени громадської ради, 

представники інститутів 

громадянського суспільства 

Підготовка пропозицій 



Проведення гендерно-правового 

аналізу та оцінки  проектів 

нормативно-правових актів з 

питань, що стосуються 

діяльності Казначейства 

1. Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

Упродовж 

2020 року 

Члени громадської ради, 

представники інститутів 

громадянського суспільства 

Запобігання прийняттю та 

наявності нормативно-правових 

актів, положення яких не 

відповідають принципу 

забезпечення рівних прав 

чоловіків і жінок 

 

ІV. Забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради 

при Державній казначейській службі України 
 

Підготовка звіту голови 

Громадської ради про проведену 

роботу  за рік 

1.Зала колегії 

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2.Дистанційна 

форма 

Грудень 2020 

року. 

Члени Громадської ради, 

представники  Казначейства 

Розвиток громадянського 

суспільства 

Наповнення рубрики 

„Громадська рада” на 

вебпорталі Державної 

казначейської служби України  

Вебпортал 

Казначейства 

Упродовж 

2020 року 

Представники Казначейства Інформування громадськості 

про діяльність Громадської ради 

при Державній казначейській 

службі України 

Публікація новин щодо 

діяльності казначейства в 

періодичних та електронних 

виданнях, ЗМІ 

Електронні та 

періодичні 

видання, ЗМІ 

Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради Висвітлення діяльності 

Казначейства в ЗМІ 

V. Інша діяльність 

Попередній розгляд та вивчення 

проектів рішень, що виносяться 

на засідання Громадської ради 

при Казначействі 

 

1. Зала колегії  

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

Згідно із 

планом 

проведення 

засідань 

громадської 

ради при 

Казначействі  

Голова Громадської ради  при 

Державній казначейській службі 

України Кричун П.М. 

Ефективна діяльність 

Казначейства 

Збір, узагальнення пропозицій 1. Зала колегії  Упродовж Члени Громадської ради Ефективна діяльність 



інститутів громадянського 

суспільства щодо вирішення 

питань, які мають важливе 

суспільне значення в діяльності 

Казначейства 

приміщення 

Державної 

казначейської 

служби України. 

2. Дистанційна 

форма 

2020 року Громадської ради 

Розгляд листів і звернень 

громадян, надісланих членам 

Громадської ради при 

Казначействі 

Дистанційна 

форма 

Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради Налагодження системного 

діалогу Казначейства і 

громадськості 

Участь у засіданнях колегії 

Казначейства, круглих столах, 

інших публічних заходах, 

комітетах тощо 

Залежно від події Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради Ефективна діяльність 

Громадської ради 

Участь у діяльності комісії з 

оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

антикорупційної програми 

Державної казначейської 

служби України 

1.Зала колегії 

Державної 

казначейської 

служби України 

2.Дистанційна 

форма 

 

Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради Моніторинг ефективності 

здійснюваних антикорупційних 

заходів 

Надання фахових матеріалів для 

публікації в відомчому виданні 

«Казна України» 

Електронна пошта Упродовж 

2020 року 

Члени Громадської ради Неупереджене інформування 

широкої громадськості в галузі 

казначейської справи.  

 

    Голова Громадської ради                                                                                                                                       Петро КРИЧУН 

 


