ПРОТОКОЛ №2
засідання Громадської ради при
Красноокнянській районній державній адміністрації
26 лютого 2015 року

Місце проведення :
смт Красні Окни вул..Комарова 2,
райдержадміністрація,
мала зала засідань, 3-й поверх.
Час проведення: 15.00

Головуючий: Моор Олександр Алаїсович – представник регіональної
громадської організації сприяння розвитку суспільства Громадська рада
«Північного регіону"
Секретар: Мельник Микола Володимирович – начальник відділу з питань
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
ПРИСУТНІ:
1. Бєлоус Олег
Сергійович

Благодійний фонд "Джерело життя"

2. Біла Ірина Сергіївна

Профком первинної профспілкової організації
Красноокнянської районної державної адміністрації

3. Білий Ігор
Володимирович

Красноокнянська районна спілка підприємців

5. Гросу Леся Доротеївна Головний спеціаліст відділу з питань комунікації з
громадськістю апарату райдержадміністрації
6. Губарєв Віталій
Григорович

Громадська організація «Все українське об’єднання
ЗАСТУП»

7. Драчинський Павло
Іванович

Красноокнянська районна організація Українського
товариства мисливців і рибалок Одеської обласної
організації Українського товариства мисливців і
рибалок

8. Залевська Олеся
Костянтинівна

Районна організація профспілки працівників
культури України

9. Мойсеєв Вячеслав
Валентинович

Красноокнянська районна спілка ветеранів
Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)

10. Сиротенко Валентина
Миколаївна

Красноокнянська районна організація ветеранів
України

11. Шаблієнко Тетяна
Віталіївна

Красноокнянська районна організація профспілки
працівників агропромислового комплексу

Порядок денний:
1. Про розгляд заяви громадської організації «Всеукраїнське об’єднання
«ЗАСТУП» щодо включення її представника до Громадської ради при
Красноокнянській районній державній адміністрації.
2. Про затвердження Положення про Громадську раду при Красноокнянській
районній державній адміністрації.
3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Красноокнянській районній
державній адміністрації.
На початку засідання Мельник М.В. провів реєстрацію членів Громадської ради.
Повідомив, що перед початком засідання зареєструвалось 9(дев’ять) членів
Громадської ради.
Окрім того, на засіданні присутні, в робочому порядку Гросу Л.Д. - головний
спеціаліст відділу з питань комунікації з громадськістю апарату
райдержадміністрації; за заявою Губарєв В.Г. представник громадської організації
«Все українське об’єднання ЗАСТУП»
Моор О.А. ознайомив присутніх з рекомендованим порядком денним засідання
Громадської ради.
Драчинський П.І. запропонував включити до порядку денного питання «Різне».
Вирішили: включити до порядку денного четвертим за порядком питання «Різне».
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

9
0
0

Рішення прийнято.
1. Про розгляд заяви громадської організації «Всеукраїнське об’єднання
«ЗАСТУП» щодо включення її представника до Громадської ради при
Красноокнянській районній державній адміністрації.
Мельник М.В. доповів, що в період між засіданнями Громадської ради до
секретаря Громадської ради надійшло звернення громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання «ЗАСТУП» щодо включення її представника Губарєва
В.Г. до складу Громадської ради при Красноокнянській районній державній
адміністрації.
З огляду на те, що граничну чисельність членів Громадської ради при
Красноокнянській райдержадміністрації визначено в кількості 15 чоловік, а

фактична чисельність на момент засідання складає 12 членів – представників ІГС, є
можливість включити Губарєва В.Г. – представника громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання «ЗАСТУП» до складу Громадської ради при
Красноокнянській райдержадміністрації.
Драчинський П.І. Запропонував включити Губарєва В.Г. – представника
громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «ЗАСТУП» до складу
Громадської ради при Красноокнянській райдержадміністрації.
Вирішили: включити Губарєва В.Г. – представника громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання «ЗАСТУП» до складу Громадської ради при
Красноокнянській райдержадміністрації. Районній державній адміністрації внести
відповідні зміни до розпорядження райдержадміністрації від 13.02.2015 року
№21/А-2015 «Про затвердження складу Громадської ради при Красноокнянській
районній державній адміністрації»
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

9
0
0

Рішення прийнято.
2. Про затвердження Положення про Громадську раду при Красноокнянській
районній державній адміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Мельник М.В. доповів, що у відповідності до протоколу №1 засідання громадської
ради при Красноокнянській райдержадміністрації, членам Громадської ради були
електронною поштою надіслані проекти Положення про Громадську раду,
Регламенту Громадської ради для ознайомлення та внесення відповідних
пропозицій.
Мельник М.В. зауважив, що Положення про Громадську раду при
Красноокнянській районній державній адміністрації розроблене на підставі
Типового положення, пройшло відповідне погодження головного спеціалістаюрисконсульта апарату райдержадміністрації та рекомендоване до розгляду та
затвердження на засіданні Громадської ради.
Драчинський П.І. запропонував до бланку Громадської ради, окрім зазначених,
включити телефон голови громадської ради
Бєлоус О.С. запропонував, з урахуванням пропозиції Драчинського П.І., взяти
Положення за основу та затвердити його в цілому.
Вирішили: Затвердити Положення про Громадську раду при Красноокнянській
районній державній адміністрації з урахуванням пропозиції Драчинського П.І.
Доручити секретарю Громадської ради внести відповідні зміни та подати
Положення на погодження районною державною адміністрацією.
За це рішення проголосували:
ЗА

-

10

ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

0
0

Рішення прийнято.
3. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Красноокнянській районній
державній адміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Мельник М.В. доповів, що у відповідності до протоколу №1 засідання громадської
ради при Красноокнянській райдержадміністрації, членам Громадської ради були
електронною поштою надіслані проекти Положення про Громадську раду,
Регламенту Громадської ради для ознайомлення та внесення відповідних
пропозицій.
Мельник М.В. зауважив, що Регламент Громадської ради при Красноокнянській
районній державній адміністрації пройшов відповідне погодження головного
спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації та рекомендований до
розгляду та затвердження на засіданні Громадської ради.
Драчинський П.І. рекомендував членам Громадської ради взяти Регламент за
основу та затвердити його в цілому.
Вирішили: Затвердити Регламент Громадської ради при Красноокнянській
районній державній адміністрації Доручити секретарю Громадської ради подати
Регламент на погодження районною державною адміністрацією.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
4. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Моісеєв В.В. зауважив на необхідності встановлення графіку особистого прийому
громадян.
Мельник М.В. доповів, що порядок прийому громадян розписаний в Регламенті
Громадської ради при Красноокняській райдержадміністрації.
Зокрема, відповідно до п 13.2 «Громадська рада та її органи організовують в
установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв
(клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення
діловодства з цих питань та проведення особистого прийому громадян,
покладається на секретаря ГР»
Крім того, пункт 13.5. «Особистий прийом громадян проводить голова та
заступники голови ГР, голови та заступники голів комітетів згідно з графіком, який
затверджується комітетами ГР. Графік особистого прийому із зазначенням
керівників, місця, днів і часу прийому оприлюднюється через засоби масової
інформації, на офіційному сайті РДА та на сайті Громадської ради»

Тому є необхідність визначитись з Днем особистого прийому громадян
Моісеєв В.В. запропонував здійснювати особистий прийом громадян з 10.00 до
12.00 в першу та третю п’ятницю щомісяця
Вирішили: Доручити секретарю Громадської ради розробити та оприлюднити
Графік особистого прийому громадян у відповідності до пропозиції Моісеєва В.В.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
Моор О.А. запропонував присутнім звернутися до райдержадміністрації щодо
отримання роз’яснень порядку призначення голови районної державної
адміністрації та з’ясування можливих причин відсутності такого призначення в
Красноокнянському районі.
Біла І.С. повідомила, що дане питання знаходиться в компетенції обласної
державної адміністрації, а безпосереднє призначення здійснює Президент України.
Моісеєв В.В. підтримав пропозицію Моора О.І. щодо звернення до районної
державної адміністрації з озвученого питання.
Вирішили: звернутися до районної державної адміністрації щодо отримання
роз’яснень порядку призначення голови районної державної адміністрації та
з’ясування можливих причин відсутності такого призначення в Красноокнянському
районі.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
Бєлоус О.С. запропонував присутнім на наступне засідання Громадської ради
запросити фахівців управління агропромислового розвитку РДА, фінансового
управління РДА, відділу Держземагенства в Красноокнянському районі та
заслухати їх з питань, що стосуються розрахунків за оренду земельних паїв.
Білий І.В. підтримав ініціативу Бєлоуса О.С., наголосив, що багато питань і до
текстів Договорів, що пропонуються людям для підписання – зокрема договори
захищають лише одну сторону, а подекуди орендодавці дані договори не бачили й
не підписували.
Вирішили: запросити фахівців управління агропромислового розвитку РДА,
фінансового управління РДА, відділу Держземагенства в Красноокнянському
районі та заслухати їх з питань, що стосуються розрахунків за оренду земельних
паїв.

За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
Білий І.В. повідомив, що в зв’язку з складною ситуацією через бойові дії в зоні
АТО, з огляду на те, що район прикордонний, є необхідність заслухати
представників охорони здоров’я, МНС та районного відділу міліції щодо
готовності цих структур до можливих надзвичайних ситуації.
Біла І.С. повідомила, що дані питання на контролі та постійно озвучуються в ході
апаратних нарад РДА та за результатами розгляду оприлюднюється на сайті РДА
та в районній газет «Красноокнянський вісник».
Моісеєв В.В. запропонував для покращення поінформованості Громадської ради
залучати до роботи в апаратних нарадах РДА голову Громадської ради.
Вирішили: запросити представників охорони здоров’я, МНС та районного відділу
міліції на засідання Громадської ради та заслухати їх щодо готовності цих структур
до можливих надзвичайних ситуації.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
Моор О.А. повідомив про звернення мешканців с. Омелянівка щодо підвозу дітей
до закладів освіти. Зокрема громадяни Лазар, Василевський та Манойлов
поскаржились на те, що їх дітей не підвозять до закладів освіти. Запропонував
звернутись до відділу освіти райдержадміністрації щодо з’ясування та виправлення
даної ситуації.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
Голова Громадської ради

О.А. Моор

Секретар Громадської ради

М.В. Мельник

