ПРОТОКОЛ №2
засідання Громадської ради при
Красно^нянській районній державній адміністрації
18 березня 2016 року

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

Головуючий: Мойсеєв Вячеслав Валентинович - заступник голови Громадської
ради при Красноокнянській районній державній адміністрації.
Секретар: Мельник Микола Володимирович - начальник відділу з питань
комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Перед початком засідання Мельник М.В. провів реєстрацію присутніх(список
додається).
ПРИСУТНІ:
1. Білий Ігор
Володимирович

Красноокнянська районна спілка підприємців

2. Братінов Степан
Ігнатович

Ґромадська організація «Одеська громадська палата»

3. Бузика Валентина
Вікторівна

Районне комунальне підприємство "Редакція газети
"Красноокнянський вісник"

4. Дорошенко Ігор
Володимирович

Благодійний Фонд «Джерело Житгя»

5. Залевська Олеся
Костянтинівна

Районна організація профспілки працівників
культури України

6. Зубович Віктор
Олександрович

Природоохоронна громадська організація «Клуб
рибалок «Ягорлик»

7. Кухаренко Ольга
Володимирівна

Красноокнянська районна організація профспілки
працівників освіти і науки України

8. Моор Олександр
Алаїсович

Регіональна громадська організація сприяння
розвитку суспільства Громадська рада «Північного
регіону"
І

9. Сиротенко Валентина
Миколаївна

Красноокнянська районна організація ветеранів
України

Крім того, участь в роботі Громадської ради прийняли голова райдержадміністрації
В.Л Гавриш та перший заступник голови райдержадміністрації LM. Бельцик.
Розпочинаючи засідання Громадської ради, В.В. Мойсеєв доповів, що для участі в
роботі Громадської ради станом на 15.00 зареєструвалось 10 членів Громадської
ради. Кворум є, отже роботу можна розпочати.
До рекомендованого порядку денного включені наступні питання:
1. Про розгляд заяв, що надійшли до Громадської ради від громадян та
громадських організацій.
2. Про створення комітетів Громадської ради.
3. Різне.
Зауважив, що перед початком засідання члени Громадської ради виявили бажання
розглянути й інші питання, що не включені до рекомендованого порядку денного.
Запропонував членам Громадської ради озвучити свої питання та обговори їх на
засіданні Громадської ради в порядку розгляду як різні питання.
Вирішили підтримати пропозицію В.В. Мойсеева.
За це рішення проголосували:
ЗА
- 10
ПРОТИ
- О
УТРИМАЛИСЬ - О
Рішення прийнято.
1. Про розгляд заяв, що надійшли до Громадської ради від громадян та
громадських організацій
Доповідач: Мойсеєв В.В. - заступник голови Громадської ради.
Зауважив, що до Громадської ради надійшли звернення від громадських
організацій щодо включення їх представників до складу Громадської ради.
Зокрема, звернення надійшли від громадської організації «Фортеця Європи» щодо
включення їх представника Седлачека В.В. до складу Громадської ради,
Регіональної громадської організації сприяння розвитку суспільства «Громадська
рада північного регіону», щодо включення їх представника Моора О.А. до складу
Громадської ради, громадської організації «Фронт змін», щодо включення їх
представника Отченаш В.Б. до складу Громадської ради.
Запропонував: задовільнити заяви громадських організацій, та включити до
складу Громадської ради при Красноокнянській райдержадміністрації:
представника громадської організації «Фортеця Європи» Седлачека В.В.,
представника Регіональної громадської організації сприяння розвитку суспільства
«Громадська рада північного регіону» Моора О.А.,
представника громадської організації «Фронт змін» Отченаш В.Б.
Вирішили підтримати пропозицію В.В. Мойсеева.
За це рішення проголосували:
ЗА
- 10
ПРОТИ
- О
УТРИМАЛИСЬ - О
Рішення прийнято.

2. Про створення комітетів Громадської ради.
Доповідач: Мойсеєв В.В. - заступник голови Громадської ради.
Доповів, що згідно Регламенту Громадської ради при Красноокїіянській
райдержадміністрації можуть створюватись профільні комітети.
Запропонував створити комітет законності та правопорядку, комітет з економічних
питань, комітет з гуманітарних питань та соціального захисту.
Вирішили підтримати пропозицію Мойсеева В.В. та перейти до обговорення
персонального складу комітетів. Після пропозицій членів громадської ради та їх
обговорення домовились, що в комітеті з питань законності та правопорядку
будуть працювати Бузика В.В, Губарєв, В.Г., Сиротенко В.М., Братінов С.І.;
в комітеті з економічних питань будуть працювати Зубович В.О., Моор О.А.,
Залевська O.K., Дорошенко І.В.;
комітеті з гуманітарних питань та соціального захисту будуть працювати Мойсеєв
В.В., Білий L В., Кухаренко О.В., Седлачек В.В.
Рекомендували членам комітетів провести перше засідання та обрати голів.
За це рішення проголосували:
ЗА
- 10
ПРОТИ
- о
УТРИМАЛИСЬ - о
Рішення прийнято.
3. Різне.
Мойсеєв В.В. доповів про роботу ініціативної групи з вивчення питання створення
на базі школи тренажерного залу та фітнес клубу. Зачитав відкритий лист до
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, батьківських
комітетів щодо розгляду питання збереження класу трудового навчання(додається).
Зауважив, що ряд озвучених в листі проблем вже вирішено. Зачитав звернення
ради Красноокнянського НВК щодо проведення ремонту в приміщеннях з зайнятгя
спортом.
Кухаренко О.В. розповіла про роботу навчальних закладів в сфері зайняття
трудовим навчанням. Повідомила, що у відділі освіти РДА звернень від можливих
кандидатів на викладання трудового навчання немає. Крім того, потрібно отримати
необхідні дозволи на використання станків. Через це в школі навчають
обслуговуючим видам праці.
Білий І.В. про викладання уроків праці, креслення в НВК та матеріальне
забезпечення цих уроків.
Гавриш В.Л. про позицію райдержадміністрації з озвученого питання. Закликав
присутніх до конструктивної співпраці. В ході критики вносити альтернативні
пропозиції по вирішенню проблемних питань в районі.
Запропонував членам Громадської ради приймати участь в загальних зборах
громадян в сільських радах.
Мойсеєв В.В. підтримав пропозицію голови РДА щодо конструктивної співпраці.
Запропонував в рамках ініціативи, розглянути питання об’єднання ЦРЛ та ЦПМСД
з оптимізацією адміністративного апарату обох структур для економії коштів на
заробітні плати безпосередньо для медперсоналу.
Бузика В.В. Про роботу ради школи щодо викладання трудового навчання.

Зубович В.О. Про необхідність широкого обговорення всіх проблемних питань що
потребують вирішення.
.Мойсеєв В.В. Потрібно виставити пріоритети в роботі. Ніхто не заперечує проти
створення фітнес центру. Однак першочергово потрібно забезпечити навчальний
процес, а вже тоді забезпечувати розвиток інших послуг.
Бузика В.В. Підтримала Мойсеева В.В. зауважила що все потрібно розвивати,
однак за умови збереження вже існуючого.
Гавриш В.Л. Про джерела фінансування для проведення ремонтних робіт в
спортзалах.
Бєльцик І.М, Про пошук додаткових джерел фінансування в різних сферах
функціонування громади, та введення платних послуг.
Братінов С.І. Про роботу КП «Універсал».
Вирішили: В разі винесення на обговорення питання фінансування ремонту
приміщень для атлетичного залу, залу з боротьби та фітнес залу, вивчити його, та
при позитивному рішенні дотриматись пріоритетності в ремонті: малий спортзал,
майстерня, тренажерний зал, великий спортзал.
За це рішення проголосували:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАЛИСЬ Рішення прийнято.
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Мойсеєв В.В. наголосив, що до роботи Громадської ради знову долучився
колишній голова Моор О.А.
Запропонував обрати Моора О.А. Головою Громадської ради.
Обговоривши питання, вирішили обрати Моора О.А, голово. Громадської ради при
Красноокнянській райдержадміністрації.
За це рішення проголосували:
ЗА
1^\Ь
ПРОТИ
о
УТРИМАЛИСЬ - жі
Рішення прийнято.
Мойсеєв В.В. доповів, що в зв’язку з покладанням на Мельника М.В., який
виконує функції сеіфетаря ради, обов’язків начальника відділу культу
райдержадміністрації, М.В. Мельник не зможе більше здійснювати
документальний супровід роботи Громадської ради.
Запропонував обрати секретаря обрати з числа членів Громадської ради.
Обговоривши питання, вирішили повернутись до нього на наступному засіданні
Громадської ради.
Мельник М.В. наголосив присутнім членам громадської ради на необхідності
повернення роботи ради в законне русло. Зокрема затвердження плану роботи
громадської ради на 2016 рік. Пропозицій до плану роботи від членів ради,
незважаючи на постійні нагадування секретаря, так і не надійшли. Зауважив, що
згідно постанови КМУ №996, Громадська рада повинна звітувати про виконання
плану роботи за попередній рік. З огляду на те, що плану немає, відповідно, звіту

немає, дана ситуація може бути підставою для дострокового припинення діяльності
громадської рад.
Вкотре закликав до опрацювання плану роботи ради та його затвердження.
Мойсеєв В.В. зауважив, що план роботи громадської ради фактична формальність і
динамічна ситуація не дасть змоги його виконувати.

Заступник голови Громадської ради

В.В. Мойсеєв

Секретар Громадської ради

М.В. Мельник

Список запрошених на засідання Громадської ради при Красноокнянській райдержадміністрації
18.03.2016 року
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1. Дорошенко Ігор
Володимирович

Назва громадської організації
Благодійний фонд "Джерело життя"

і

2. Білий Ігор Володимирович

^

/4%

3. Бузика Валентина Вікторівна

4. Губарєв Віталій Григорович
і
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5. Залевська Олеся Костянтинів!^
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6. Йубович Віктор Олександрович

Районне комунальне
підприємство "Редакція
газети "Красноокнянський вісник"
Громадськоаорганізація
«Всеукраїнське об’єднання «ЗАСТУП»
Районна організація профспілки
працівників культури України
Природоохоронна
громадська організація
«Клуб рибалок «Ягорлик»
Красноокнянська районна
організація профспілки
працівників освіти і науки України

7. Кухаренко Ольга
Володимирівна

8. Мойсеєв Вячеслав
Валентинович

Красноокнянська районна спілка
підприємців

Красноокнянська
районна спілка ветеранів
Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)

^

9. Сиротенко Валентина
Миколаївна

''

Красноокнянська районна
організація ветеранів України
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Красноокнянська района
організація профспілки
працівників агропромислового
комплексу

10. ПТаблієнко Тетяна Віталіївна

11, Братінов Степан Ігнатович
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Громадська організація «Одеська
громадська палата»

