
ГРОМАДСЬКА   РАДА  ПРИ  ХЕРСОНСЬКІЙ
ОБЛАСНІЙ   ДЕРЖАВНІЙ   АДМІНІСТРАЦІЇ

73000,  м. Херсон,  пл.Свободи, 1

Вих. №  
від 05.03.2018 р. 

Херсонської обласної
державної адміністрації
Гордєєву А.А.

Про надання інформації щодо 
проектів, які подаються на ДФРР
та механізм розгляду проектних пропозицій

Шановний Андрію Анатолійовичу!

Громадська рада при Херсонській обласній державній адміністрації, відповідно до ст.
38 Конституції України, ст.ст. 5, 6, 9, 10, 21, 29, 32 Закону України «Про інформацію» від
02.10.1992  №  2657-XII,  ст.ст.  4,  5,  6,  20  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, Указу Президента України «Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні» від 26.02.2016 № 68/2016 та Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки, просить Вас
надати наступну інформацію:

1. Зведену  статистику  проектів  до  ДФРР  за  2015-2017  роки  (по  роках  в  розрізі
напрямків), які подавалися на конкурсну комісію

Напрямок Рік Назва проекту Організація,  яка
подала проект 

Причини по яких проект
не  прийнято  (якщо  були
такі проекти)

2. За  інформацією представника  Департаменту  культури,  туризму  та  курортів  (далі
департамент)  Васильєвої  Наталі  Іванівни,  яку  вона  озвучила  на  засіданні
Громадської  ради  при  ХОДА  25.01.2018р.,  жоден  з  проектів,  які  подавав
департамент  впродовж  2015-2017  років  на  ДФРР, зокрема,  стосовно  реставрації
фасадів  обласних  музеїв,  не   були  прийняті  комісією.  В  той  же час,  в  переліку
проектів, що були розглянуті конкурсною комісією  в 2017 році (інформація на сайті
ХОДА), немає проектів від департаменту. 
Просимо надати відповідь:

- чому  конкурсна  комісія  не  розглядала  проекти  подані  департаментом
культури, туризму та курортів

Дана  інформація  потрібна  для  ефективного  підключення  громадськості  до  питань
збереження культурної та архітектурної спадщини Херсонщини.
Інформацію просимо надати в електронному вигляді представнику Громадської ради при
ХОДА  Парфьоновій  Ганні  Василівні  або  надіслати  на  електронну  пошту
hmgo  .  rozvytok  @  gmail  .  com .
З повагою,                                       

Голова Громадської ради
при Херсонській обласній                
державній адміністрації В.В.Гурківський

Виконавець: Парфьонова Ганна Василівна, конт. тел. 066 9465305 
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