ПРОТОКОЛ №3
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.

Безименко
1
Олександр
Сергійович

Начальник управління агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

2.
.
3.

Бєлоус
2
Олег Сергійович

Благодійний фонд "Джерело життя"

4.

Бузика Валентина
Вікторівна

Районне комунальне підприємство "Редакція
газети "Красноокнянський вісник"

5.

Грачова Наташа
Володимирівна

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

6.

Губарев Віталій
Григорович

Всеукраїнське об’єднання «Заступ»

7.

Драчинський Павло
Іванович

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

8.

Дуднік Олександр
Юрійович

Головний лікар Красноокнянської районної
лікарні.

9.

Зубович Віктор
Олександрович

Природрохоронна організація Клуб рибалок
«Ягорлик»

Білий Ігор Володимирович Красноокнянська районна спілка підприємців

10. Кухаренко Ольга

Красноокнянська районна організація

Володимирівн

профспілки працівників освіти і науки України

11. Мойсеєв Вячеслав
Валентинович

Красноокнянська районна спілка ветеранів
Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)

12. Паламарчук Тетяна
Михайлівна

Начальник відділу Держземагенства в
Красноокнянському районі

13. Платон Ігор Петрович

Красноокнянська професійна спілка
працівників охорони здоров'я України

14. Сиротенко Валентина
Миколаївна

Красноокнянська районна організація
ветеранів України

15. Срібницька Наталя
Михайлівна

«Громадське об’єднання «За Україну»

16. Цуркаль Олексій
Олександрович

Начальник сектора ДІМ Красноокнянського
РВ ГУМВС України в Одеській області

17. Шаблієнко Тетяна
Віталіївна

Красноокнянська районна організація
профспілки працівників агропромислового
комплексу

Порядок денний:
1. Про розгляд заяви природоохоронної громадської організації «Клуб рибалок
«Ягорлик».
2. Про розгляд заяви Красноокнянської районної організації профспілки
працівників освіти і науки Країни.
3. Про розгляд заяви громадської організації «Громадське об’єднання «За
Україну».
4. Про встановлення днів прийому громадян головою Громадської ради.
5. Про роз’яснення щодо прядку призначення голови районної державної
адміністрації та з’ясування можливих причин відсутності такого призначення в
Красноокнянському районі.
6. Про організацію підвозу дітей до закладів освіти в Красноокнянському районі у
2015 році та відповідь щодо результатів розгляду звернення громадян Лазар,
Василевського та Манойлова.
7. Про готовність галузі охорони здоров’я району, МНС та районного відділу
міліції до можливих надзвичайних ситуацій в зв’язку з складною ситуацією, що
склалась через бойові дії в зоні АТО.
8. Про розрахунки за оренду паїв.
9. Інше.

На початку засідання Мельник М.В. провів реєстрацію членів Громадської ради.
Повідомив, що перед початком засідання зареєструвалось 10(десять) членів
Громадської ради.
Окрім того, на засіданні присутні, в робочому порядку в.о. голови
райдержадміністрації Піструіл М.О., головні спеціалісти відділу з питань
комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації Гросу Л.Д.,
Островський Г.М., головний лікар Красноокнянської районної лікарні Дуднік О. Ю.,
начальник УАПР РДА Безименко О.С.. начальник фінансового управління РДА Грачова
Н.В, начальник відділу Держземагенства в Красноокнянському районі Паламарчук Т.М.

начальник сектора ДІМ Красноокнянського РВ ГУМВС України в Одеській області
Цуркаль О.О.;
за заявою Зубович В.О., Кухаренко О.В., Срібницька Н.М.
Мельник М.В. ознайомив присутніх з рекомендованим порядком денним
засідання Громадської ради.
Вирішили: Схвалити порядок денний засідання Громадської ради в цілому
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
1. Про розгляд заяви природоохоронної громадської організації «Клуб рибалок
«Ягорлик».
Мельник М.В. доповів, що в період між засіданнями Громадської ради до
секретаря Громадської ради надійшло звернення природоохоронної громадської
організації «Клуб рибалок «Ягорлик» щодо включення її представника Зубовича
В.О. 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 13 членів – представників ІГС, є
можливість включити Зубовича В.О. – представника природоохоронної
громадської організації «Клуб рибалок «Ягорлик» до складу Громадської ради при
Красноокнянській райдержадміністрації. Необхідний перелік документів
додається.
Мойсеєв В.В. поцікавився у Зубовича В.О. його баченням роботи у Громадській
раді. Зубович В.О. розповів про свою громадську роботу, наголосив на
природоохоронній спрямованості своєї діяльності.
Драчинський П.І. Запропонував включити Зубовича В.О.. – представника
природоохоронної громадської організації «Клуб рибалок «Ягорлик» до складу
Громадської ради при Красноокнянській райдержадміністрації.
Вирішили: включити Зубовича В.О.. – представника природоохоронної
громадської організації «Клуб рибалок «Ягорлик» 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 -

10
0
0

Рішення прийнято.
2. Про розгляд заяви Красноокнянської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України.
Мельник М.В. доповів, що в період між засіданнями Громадської ради до
секретаря Громадської ради надійшло звернення Красноокнянської районної
організації профспілки працівників освіти і науки України щодо виведення зі
складу Громадської ради Гуд Г.М. та включення її представника Кухаренко О.В,
до складу Громадської ради при Красноокнянській районній державній
адміністрації. Підставою для виведення Гуд Г.М. зі складу Громадської ради є
заява Гуд Г.М. про самовідвід в зв’язку з завантаженням за основним місцем
роботи.
Мойсеєв В.В. запропонував задовольнити заяву Красноокнянської районної
організації профспілки працівників освіти і науки Країни.
Вирішили: вивести члена Громадської ради Гуд Г.М. зі складу Громадської ради.
Включити представника Красноокнянської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України Кухаренко О.В. до складу Громадської ради.
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 -

11
0
0

Рішення прийнято.
3. Про розгляд заяви громадської організації «Громадське об’єднання «За
Україну».
Мельник М.В. доповів, що в період між засіданнями Громадської ради до
секретаря Громадської ради надійшло звернення громадської організації
«Громадське об’єднання «За Україну».щодо включення її представника
Срібницької Н.М. 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 розгляду заяви складає 14 членів – представників

ІГС, є можливість включити Срібницьку Н.М, – громадської організації
«Громадське об’єднання «За Україну» до складу Громадської ради при
Красноокнянській райдержадміністрації. Необхідний перелік документів
додається.
Мойсеєв В.В. поцікавився у Срібницької Н.М. основними завданнями виписаними
в статуті ГО та її баченням роботи у Громадській раді. Срібницька Н.М.
утрималась від відповіді на поставлене питання. Зауважила на тому, що до
громадської приймальні ПП «Фронт змін» продовжує надходити багато звернень
громадян щодо тих чи інших питань, які потребують вирішення.
Драчинський П.І. наголосив, що Громадська рада зібрала своїх представників не
за політичними вподобаннями та запропонував Срібницькій Н.М. утриматись від
будь-яких форм пропаганди. Поцікавився конкретною тематикою звернень, що
надходять від громадян. Срібницька Н.М. повідомила, що оним з питань є водо
забезпечення людей.
Бєлоус О.С. зауважив Срібницькій Н.М. про необхідність аполітизації власної
діяльності в умовах роботи в Громадській раді. Наголосив, що розвиток
Красноокнянського району основний пріоритет роботи ради незалежно від
політичних вподобань
Драчинський П.І. запропонував включити Срібницьку Н.М. – представника
громадської організації «Громадське об’єднання «За Україну» до складу
Громадської ради при Красноокнянській райдержадміністрації.
Вирішили: включити Срібницьку Н.М. – представника громадської організації
«Громадське об’єднання «За Україну» 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 -

12
0
0

Рішення прийнято.
4. Про встановлення днів прийому громадян головою Громадської ради.
Мельник М.В. доповів, що на запит Громадської ради райдержадміністрація
погодила Дні прийому громадян головою Громадської ради визначені у першу та
третю п’ятницю місяця з 10.00 до 12.00 години у приміщенні малої зали
райдержадміністрації.
Вирішили: прийняти інформацію до відома. Проводити прийом громадян у
визначені строки.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

13
0
0

Рішення прийнято.
5. Про роз’яснення щодо прядку призначення голови районної державної
адміністрації та з’ясування можливих причин відсутності такого призначення в
Красноокнянському районі.
Мельник М.В. доповів, що на запит Громадської ради райдержадміністрація
надала роз’яснення щодо порядку призначення голови районної державної
адміністрації(додається) та ознайомив присутніх з відповідною інформацією.
Вирішили: прийняти інформацію до відома.
За це рішення проголосували:
ЗА
13
ПРОТИ
0
УТРИМАЛИСЬ 0
Рішення прийнято.
6. Про організацію підвозу дітей до закладів освіти в Красноокнянському районі у
2015 році та відповідь щодо результатів розгляду звернення громадян Лазар,
Василевського та Манойлова.
Мельник М.В. доповів, що на запит Громадської ради райдержадміністрація
надала відповідь щодо ситуації, яка склалась з підвозом дітей громадян Лазар,
Василевського та Манойлова(додається). Фактично питання вирішено.
Піструіл М.О. наголосив, що особисто вичав дане питання. Виділено додаткові
кошти для підвозу дітей зазначених громадян до закладів освіти.
Вирішили: прийняти інформацію до відома.
За це рішення проголосували:
ЗА
13
ПРОТИ
0
УТРИМАЛИСЬ 0
Рішення прийнято.
7. Про готовність галузі охорони здоров’я району, МНС та районного відділу
міліції до можливих надзвичайних ситуацій в зв’язку з складною ситуацією, що
склалась через бойові дії в зоні АТО.
Дуднік О.Ю. ознайомив присутніх з довідкою щодо готовності закладів охорони
здоров’я до можливих надзвичайних ситуацій в зв’язку з складною ситуацією, що
склалась через бойові дії в зоні АТО(додається).
Цуркаль О.О. . ознайомив присутніх з інформацією про заходи, вжиті РВ в зв’язку
з можливим виникненням надзвичайних ситуацій через складну ситуацію, що
склалась через бойові дії в зоні АТО(додається).
Піструїл М.О. наголосив, що питання готовності всіх служб до можливих
надзвичайних ситуацій є пріоритетним і знаходиться на постійному контролі.

Проводяться міжвідомчі тренування та відповідні навчання в закладах освіти з
вчителями та учнями
Драчинський П.І. запропонував долучати до навчань, що проводяться в закладах
охорони здоров’я представників громадських формувань.
За це рішення проголосували:
ЗА
13
ПРОТИ
0
УТРИМАЛИСЬ 0
Рішення прийнято.
8. Про розрахунки за оренду паїв.
Безименко О.С. поінформував присутніх про стан розрахунків за оренду паїв в
2014 році(додається). Як з’ясувалось, відсоток розрахунків коливається в межах 5%
від вартості земельної ділянки.
Білоус О.С. попросив озвучити відсоток розрахунків за оренду земельних ділянок
паїв в розрізі по кожному господарству окремо.
Безименко О.С. зазначив, що озвучення даних цифр не в компетенції управління
агропромислового розвитку РДА.
Грачова Н.В. додала, що фінансове управління РДА з огляду на специфіку роботи
управління не в змозі надати дану інформацію.
Вирішили: звернутись до Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області щодо
надання інформації про відсоток розрахунків за оренду земельних ділянок - паїв в
розрізі по кожному сільськогосподарському підприємству Красноокнянського
району за 2014 рік.
За це рішення проголосували:
ЗА
13
ПРОТИ
0
УТРИМАЛИСЬ 0
Рішення прийнято.

Голова Громадської ради

О.А. Моор

Секретар Громадської ради

М.В. Мельник

