ПРОТОКОЛ №4
засідання Громадської ради при
Красноокнянській районній державній адміністрації
21 квітня 2015 року

Місце проведення :
смт Красні Окни вул..Комарова 2,
райдержадміністрація,
мала зала засідань, 3-й поверх.
Час проведення: 13.00

Головуючий: Моор Олександр Алаїсович – представник регіональної
громадської організації сприяння розвитку суспільства Громадська рада
«Північного регіону"
ПРИСУТНІ:
1.
.
2.

Бєлоус
2
Олег Сергійович

Благодійний фонд "Джерело життя"

Біла Ірина Сергіївна

Профком первинної профспілкової
організації Красноокнянської районної
державної адміністрації

3.

Білий Ігор
Володимирович

Красноокнянська районна спілка
підприємців

4.

Губарев Віталій
Григорович

Всеукраїнське об’єднання «Заступ»

5.

Драчинський Павло
Іванович

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

6.

Піструіл Микола
Олексійович
Мойсеєв Вячеслав
Валентинович

В.о. голови районної державної
адміністрації
Красноокнянська районна спілка ветеранів
Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)

8.

Островський Григорій
Миколайович

9.

Сиротенко Валентина

Головний спеціаліст відділу з питань
комунікації з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Красноокнянська районна організація

7.

ветеранів України

Миколаївна
10. Срібницька Наталя
Михайлівна

«Громадське об’єднання «За Україну»

11. Шаблієнко Тетяна
Віталіївна

Красноокнянська районна організація
профспілки працівників агропромислового
комплексу

Порядок денний:
1. Про впровадження Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» на території Красноокнянського району.
На початку засідання Моор О.А. 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., головний спеціаліст відділу з питань
комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації Гросу Л.Д.,
Островський Г.М.
Моор О.А. 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 впровадження Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» на території Красноокнянського району.
Піструіл М.О. ознайомив присутніх зі станом справ щодо виконання
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на
території Красноокнянського району. Зокрема Микола Олексійович
поінформував, що залишається відсутня нормативно-правова база щодо
об’єднання громад. Не відомо за якими кількісними чинниками, показниками
повинні об’єднуватись громади? Скільки повинно бути населення в
новостворених громадах, яка наповненість шкіл, що буде з медичними

закладами? Невідомі функції старостів. Відсутні будь-які фінансові
розрахунки.
Моор О.А. зазначив, що спочатку треба провести громадські слухання,
донести до громадян інформацію про реформу, а вже потім приймати
рішення про їх об’єднання.
Також Олександр Алаїсович задав запитання в.о. голови
райдержадміністрації: «Чи везуть на нараду у місто Одеси пропозиції щодо
об’єднання сільських рад району»?
Без протоколів засідань загальних зборів кожної сільської ради не
можна зрозуміти бачення людей кожної сільської ради щодо об’єднання
сільських рад.
Тому
везти
пропозиції
об’єднань
сільських
рад
до
облдержадміністрації не є можливим.
Піструіл М.О., відповів, що пропозиції вони не везуть, везуть
технічний паспорт району.
Белоус О.С. звернув увагу на те, що проведення реформи призведе до
зміни адміністративних кордонів сільських рад, районів. Відповідно постане
велика проблема щодо необхідності отримання нових різноманітних
документів (свідоцтва на право власності, паспорти…), печаток, вивісок. В
сьогоднішній скрутній фінансовій ситуації, чи потрібно це робити?
Губарев В.В., так реформа не досить розроблена, проте держава
переживає революційні зміні. Так ці реформи й не завжди позитивні. Проте
тому й революція. На фініші все рівно буде позитив. Тому об’єднання громад
потрібно робити. 15 сільських рад це багато.
Мойсеєв В.В., ніхто не виступає проте реформи. Якщо економічно
доцільно її проводити, то провести необхідно. Проте, як зазначали вище,
відсутня інформація, за якими показниками ця реформа повинна бути
проведена. Відповідно неможливо сказати доцільно її проводити чи ні.
Станом на сьогодні об’єднання громад проводити неможливо. Відповідно до
Закону потрібно провести обговорення серед мешканців сільських рад щодо
об’єднання. Проте цього зробити неможливо, оскільки немає про що
говорити.
Вирішили: Що даний закон потребує вдосконалення, оскільки не
містить конкретних чинників економічного, конституційного обґрунтування
об’єднання територіальних громад. Відповідно неможливо провести
процедуру обговорення серед мешканців громад.
Рекомендуємо Красноокнянській районній державній адміністрації та
Красноокнянській районній раді звернутись до вищих органів державної

влади щодо необхідності відтермінування впровадження Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ -

10
0
0

Рішення прийнято.
Голова Громадської ради

О.А. Моор

