
ПРОТОКОЛ 
засідання Громадської ради при 

Державній казначейській службі України 

м. Київ,  
зал Колегії Казначейства 02.09.2019 

Присутні: 
Члени Громадської ради: Петро Кричун, Юрій Циганок, Наталія 

Свідерська, Інна Рябчук, Тетяна Піднебесна. 
Секретар: Ярослава Кондрацька – головний спеціаліст відділу зв’язків 

з громадськістю та міжнародного співробітництва Управління організаційно-
розпорядчої роботи, зв’язків з громадськістю та міжнародного 
співробітництва. 

Запрошені: 
Григорій Андрук – начальник Управління організаційно-розпорядчої 

роботи, зв’язків з громадськістю та міжнародного співтовариства 

Порядок денний 
1. Організаційні питання діяльності Громадської ради при

Державній казначейській службі України, у тому числі затвердження порядку 
денного засідання. 

2. Розгляд та затвердження орієнтовного плану  діяльності
Громадської ради на поточний рік. 

3. Розгляд проекту нової редакції  положення про Громадську раду
при Державній казначейській службі України, розробленого відповідно до 
Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній у мм. Києві 
та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 996 від 3 листопада 2010 року (із змінами). 

4. 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: Петра Кричуна 
Під час розгляду другого питання порядку денного засідання, 

запропонував внести зміни до проекту орієнтовного плану діяльності 
Громадської ради (далі – проект),  а саме передбачити в ньому пункт про 
розробку орієнтовного плану діяльності Громадської ради на 2020 рік в 
грудні 2019 року. 

 
 СЛУХАЛИ: Юрія Циганка 
Висловив пропозицію щодо внесення до проекту пункту про 

висвітлення актуальної інформації щодо діяльності Казначейства в 
періодичних виданнях та на електронних інформаційних ресурсах. 

 
СЛУХАЛИ: Наталію Свідерську 

Висловила побажання додати до проекту пункт проведення гендерно-
правового аналізу та оцінки  проектів нормативно-правових актів з питань, 
що стосуються діяльності Казначейства. 

 
СЛУХАЛИ: Інну Рябчук 

Зауважила, що в проекті повинна бути відображена діяльність членів 
Громадської ради в Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу 
виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби 
України. 

 
СЛУХАЛИ: Петра Кричуна 

Висловив пропозицію надати членами Громадської ради фахової статті, 
пов’язаної з казначейською діяльністю, в журнал «Казна України» та 
відобразити дану діяльність у проекті. 

 
Голосували за підтримку проекту орієнтовного плану діяльності 

Громадської ради  
Голосували за пропозицію: 
«за» – 5,  
«проти» – 0,   
«утримався» – 0. 
Вирішили: затвердити проект орієнтовного плану діяльності 

Громадської ради на поточний рік з урахуванням у ньому висловлених під 
час засідання пропозицій та зауважень. 

 
3. СЛУХАЛИ: Петра Кричуна  
Запропонував розглянути проект нової редакції положення про 

Громадську раду при Державній казначейській службі України та висловити 
свої пропозиції та зауваження.  

Усі члени громадської ради не мали заперечень до проекту. 
 
Голосували за те, щоб рекомендувати нову редакцію положення до 

затвердження Казначейством: 



«за» – 5,  
«проти» – 0,   
«утримався» – 0. 
Вирішили: рекомендувати до затвердження. 

4. СЛУХАЛИ: Петра Кричуна
Виступив із заключним словом, обговорив деталі наступного засідання 

та подякував усім за продуктивну співпрацю. 

Голова Громадської ради                                            Петро Кричун 

Секретар Громадської ради                                       Ярослава Кондрацька 


