
 

 
 

ЕКСПЕРТНЕ ОБГОВОРЕННЯ 
“Повноваження громадських рад. Законні інструменти, форми і межі впливу” 

 
Організатори: Рада громадського контролю НАБУ. 
Дата і час проведення заходу: 19 квітня 2018 року; 11.00 – початок (з 10.30 – реєстрація). 
Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 7/11, 2 поверх, Admiral Hall, БЦ Україна COOP (кол.              
Укркоопспілка). 
 
Запрошуємо приєднатися до участі в експертному обговоренні повноважень громадських рад.          
Які законні інструменти вони можуть застосовувати? В яких формах має відбуватися           
взаємодія з державними органами і суспільством? Як реально впливати на діяльність           
структури і не переступити межі закону? І чи не ризиковано наділяти громадські ради             
серйозними повноваженнями? Про це поговоримо з представниками експертного середовища         
та громадських рад. 

Програма: 
 

1.  Голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко: вступне слово. 
2. Д.ю.н. Микола Хавронюк: представлення експертного висновку щодо цивільного        

контролю за діяльністю НАБУ. 
3. Детектив управління внутрішнього контролю НАБУ Руслан Мельник: про механізми         

співпраці з РГК та їхню ефективність. 
4. Член ГРД Галина Чижик: про взаємодію з ВККС і яким чином можна було запобігти              

виходу з процесу оцінювання. 
5. Заступник Голови Громради Мінюсту Василь Гончарук: про робочу групу з розробки та            

апробації дієвих механізмів взаємодії громрад з органами виконавчої влади 
6. Голова Громадської ради НАЗК Віктор Таран – про зради і перемоги у співпраці з НАЗК. 
7. Голова правління ГО “Експертний центр з прав людини” Володимир Сущенко: “Мета,           

функції і завдання громадських рад”. 
8. Екс-член Громадської ради НАЗК Олександра Дрік. 
9. Член РГК НАБУ та Громради при Нацагентстві з питань держслужби Галина Янченко –              

про широкі повноваження громадським радам: плюси, мінуси, підводні камені. 
10. Член конкурсної комісії до ДБР Олександр Лємєнов: про важливість участі громадськості у              

відборі кандидатів на прикладі ДБР. 
11.  Голова Громради АРМА Гліб Каневський: про особливу контрольно-ревізійну роль ради. 
12. Голова Громради КМДА Богдан Назаренко: про нюанси роботи зі столичною виконавчою            

владою. 
13. Голова РГК НАБУ Роман Маселко: висновки і напрацювання механізмів для посилення            

ролі громадськості. 
  



 

Також були запрошені представники депутатського корпусу, САП та Асоціації правників          
України. Станом на 16 квітня ми не отримали від них офіційного підтвердження участі.  
Реєстрація: http://bit.ly/2IMAFUV або за адресою: radagk.pr@gmail.com. Вхід вільний. 
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