ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
18.12.2014 року
ПРИСУТНІ:
Ничипорчук Н.Т. – голова районної ради ветеранів війни та праці;
Мороз Н.М. – голова жіночого об’єднання «Дія»;
Вербельчук Р.В. – голова РО ТСОУ;
Харченко Л.Д. – член ГО Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей»;
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 РК Ленінської комуністичної спілки молоді України;
Сібірьова Л.В. – голова РО профспілки працівників культури;
Завакевич В.Л. – секретар громадської ради
ЗАПРОШЕНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Халімончук Ю.В. – заступник голови райради;
Рудницька Л.Л. – начальник управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
Шапіро З.Г. – редактор газети «Зорі над Убортю».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проект Програми соціально-економічного розвитку району на 2015 рік.
2. Про припинення повноважень громадської ради.
3. Про утворення ініціативної групи для формування нового складу громадської ради
I. СЛУХАЛИ:
Рудницьку Л.Л., начальника управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
Олевської РДА.
В ході дискусії було зазначено, що це лише проект, сама ж Програма прийматиметься тоді,
коли буде затверджений державний бюджет.
Виступили: Халімончук Ю.В., заступник голови районної ради: «Це робочий документ і на
його основі буде вироблена оптимальна Програма, наскільки це можливо сьогодні при
теперішній ситуації».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
II-III. СЛУХАЛИ:
Завакевич В.Л., секретаря громадської ради, зав.сектору інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Ознайомила присутніх зі змістом постанови КМУ від 24.11.2014 №688 «Про внесення зміни
до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996», якою припинено
повноваження громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській
міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях,
утворених до 22 лютого 2014 року.
Запропонувала утворити ініціативну групу для формування нового складу громадської ради.
Виступили: Мороз Н.М., Макарчук М.В., Ничипорчук Н.Т.

ВИРІШИЛИ:
1. Припинити повноваження громадської ради при Олевській райдержадміністрації.
2. Утворити ініціативну групу з підготовки до проведення установчих зборів для формування
нового складу громадської ради.
3. Включити до складу ініціативної групи з підготовки до проведення установчих зборів для
формування нового складу громадської ради голову районної організації Товариства
Сприяння Обороні України Руслана Володимировича Вербельчука, представника
громадської організації «Життя без обмежень» Юлію Петрівну Покальчук, члена
громадської організації «Агенція розвитку міста Олевськ Людмилу Василівну Риндич та
завідувача сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації Вікторію Завакевич.
4. Головою ініціативної групи з підготовки до проведення установчих зборів для формування
нового складу громадської ради обрати Ковальчука Олександра Станіславовича, заступника
голови райдержадміністрації з гуманітарних питань.
5. Зважаючи на те, що до 31 грудня 2014 року триватимуть електронні консультації щодо
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України» від 5 листопада 2008р. № 976 і від 3 листопада 2010р. № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», які
передбачають суттєві зміни щодо формування складу громадських рад при органах
виконавчої влади та забезпечення їх діяльності, розпочати роботу ініціативної групи у січні
2015 року.
6. Формування нового складу громадської ради забезпечити широким інформаційним
супроводом.

Голова громадської ради
Секретар громадської ради

Л.В. Риндич
В.Л.Завакевич

