ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
13.08.2014 року
ПРИСУТНІ:
Риндич Л.В. – голова громадської ради;
Ничипорчук Н.Т. – голова районної ради ветеранів війни та праці;
Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни;
Мороз Н.М. – голова жіночого об’єднання «Дія»;
Жавіно В.І. – голова районної організації Товариства Сприяння Обороні України;
Макарчук М.В. – голова районної організації «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів»;
Химич О.В. – голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос»;
Хлань А.О. – перший секретар районного комітету Ленінської Комуністичної спілки
молоді України;
Ніколайчук О.В. - голова районної громадської організації «Креативний загін»;
Покальчук Ю.П. - представник громадської організації «Життя без обмежень»;
Терновий І.О. – голова профспілки працівників освіти;
Халімончук Д.В. - голова районної громадської організації «Олевський районний відділ
спілки поляків України»;
Чепіку В.Я. - представник недержавного ЗМІ;
Шавула Т.П. – голова РК профспілки медичних працівників;
Шимко В.О. – голова районної організації профспілки працівників культури.
ЗАПРОШЕНІ:
Пилипчук В.І. – голова Олевської РДА;
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Халімончук Ю.В. – заступник голови районної ради;
Шапіро З.Г. – редактор газети «Зорі над Убортю».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про відзначення Дня Незалежності.
2. Про підтримку ЗСУ, допомогу мобілізованим військовослужбовцям, біженцям та
переселенцям з Криму та зі Сходу країни, а також допомогу жителям районів АТО.
3. Про кандидатуру на посаду головного лікаря Олевської ЦРЛ.
I. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С., заступника голови райдержадміністрації.
Поінформував присутніх про те, в якому форматі проходитимуть заходи до Дня
Державного Прапора та Дня Незалежності України. Зокрема, 23 серпня, о 10.00 на площі
Соборній, біля райдержадміністрації буде піднято Державний прапор. До заходу будуть
залучені воїни, які повернулися із зони АТО, представники громадськості та усі бажаючі.
Заходи до Дня Незалежності розпочнуться 24 серпня з 12.00. На районному стадіоні
«Колос» будуть проведені спортивні змагання. Основні заходи будуть розпочаті о 18.00 на
майдані Соборному і триватимуть до 23.00. Увесь захід проходитиме у вигляді
благодійного мистецького марафону. Елементи патріотизму та благодійності
поєднуватимуться з мистецькими акціями, творчими виступами та урочистими
хвилинами.
Виступили: Мороз Н.М.: «Багато нового і цікавого і відповідає вимогам часу». В ході
обговорення погоджено запропонований варіант сценарію проведення заходу.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

II. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С. – заступника голови Олевської РДА.
Поінформував про те, скільки коштів надійшло на рахунки благодійних фондів
громадських організацій на підтримку ЗСУ, допомогу мобілізованим
військовослужбовцям, жителям районів АТО та на що вони були витрачені. Детальний
звіт про це також оприлюднений в районній газеті «Зорі над Убортю» та на офіційному
сайті райдержадміністрації та районої ради.
Окрім того, з районного бюджету на допомогу родинам мобілізованих
військовослужбовців, допомогу дітям з онкологічними захворюваннями на сьогодні
витрачено вже понад 170 тисяч гривень. Усі сім’ї військовослужбовців отримали
допомогу у розмірі 500 гривень, окрім того, голови територіальних громад забезпечили ці
сім’ї необхідною допомогою та надали матеріальну допомогу у розмірі 500 гривень.
Виступили: Мороз Н.М. - прозвітувала про рух коштів, закумульованих на рахунку
громадської організації жіночого об’єднання «Дія»; Халімончук Ю.В. – повідомив про
ініціативу створення речового фонду взаємодії на базі районного сектору ДСНС України в
Житомирській області. Пожертви будуть використані для надання невідкладної допомоги
постраждалим.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати представникам громадських організацій активно долучитися до збору
коштів на підтримку військових та родин-переселенців.
3. Рекомендувати районній раді виступити із законодавчою ініціативою щодо
впровадження податку на багатство.
III. СЛУХАЛИ:
Пилипчука В.І. – голову Олевської РДА.
Повідомив, що за його ініціативи в районі проходить соціологічне опитування щодо того,
кого ви бачите на посаді головного лікаря ЦРЛ.
Виступили: Шапіро З.Г., оприлюднила попередні результати опитування. Участь в
опитуванні взяли 884 респонденти. Результати опитування наступні:
Демкович П.Т. – 341,
Казюк О.В. – 261,
Шевчук Ю.Є. – 122,
Дубченко О.Е. – 69,
Фіц З.Р. – 62.
Виступили: Тимощук А.І. з проханням підтримати кандидатуру лікаря-хірурга вищої
категорії з 20-річним стажем, учасника бойових дій в Афганістані Олега Васильовича
Казюка. На підтвердження прохання додав лист-звернення від правління Олевської
районної організації Української Спілки ветеранів афганської війни до голови Олевської
районної державної адміністрації Віктора Пилипчука та голови районної ради Миколи
Харченка; Мороз Н.М. - зауважила, що саме Віктор Іванович, прийшовши на посаду
голови райдержадміністрації, при визначенні кандидата на вагому посаду почав радитися
з громадськістю.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Керівнику райдержадміністрації при вирішенні ключових кадрових питань враховувати
думку громадськості.
Голова громадської ради
Секретар громадської ради

Л.В. Риндич
В.Л.Завакевич

