ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
24.04.2014 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»;
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;
Кльоц І.В. – начальник відділу культури РДА;
Гаврилюк А.А. – заступник начальника відділу освіти РДА;
Островська О.Г. – в.о. начальника УПСЗН РДА;
Венгловський В.Г. – військовий комісар;
Омельчук О.В. – керівник ПП «Будпослуги №2»;
Ковалінський Ю.М. – лідер районного осередку партії «СВОБОДА»;
Мінюк С.А. – лідер районного осередку партії «Батьківщина»;
Ковбасюк В.В. – заступник Олевського міського голови;
Жабинець Л.П. – газета «Зорі над Убортю».
1.
2.
3.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про заходи щодо відзначення в районі Дня Перемоги.
Про заходи, вжиті громадськістю району щодо підтримки Збройних Сил України.
Різне.

I. СЛУХАЛИ:
Островську О.Г., в.о. начальника УПСЗН РДА.
На даний час на території району проживає 94 ліквідатори. Учасники ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС перебувають на обліку в управлінні праці та соціального населення
райдержадміністрації, користуються пільгами та отримують компенсації, передбачені
Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Поінформовано представників громадських організацій про заходи, які проходитимуть на
Олевщині в рамках заходів по вшануванню пам’яті жертв Чорнобиля.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Рекомендувати представникам громадських організацій взяти участь у поминальному
молебні, який буде відслужено 26.04.2014 року о 9.30 в Свято-Миколаївському храмі.

3. Рекомендувати РДА підготувати текст звернення до ліквідаторів аварії на ЧАЕС та
опублікувати його в ЗМІ.
II. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С. – заступника голови Олевської РДА.
Зважаючи на не зовсім спокійну ситуацію в державі громадськості запропоновано дещо
інший формат проведення заходів з нагоди вшанування пам’яті загиблих у роки Великої
Вітчизняної війни. Запропоновано відмовитися від традиційного сценарію проведення
Дня Перемоги. Натомість на розсуд громадськості запропоновано декілька варіантів
проведення урочистостей.
Виступили: Ничипорчук Н.Т., Мороз Н.М., Чепік В.Я., Тимощук А.І. Представники
громадськості були дещо обурені необхідністю відмови від традицій святкування цього
дня, бажаючі висловили свою громадську позицію щодо даного питання. В ході
обговорення заходів прийнято остаточний варіант сценарію.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
III. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С. – заступника голови Олевської РДА.
Поінформував присутніх про заходи вжиті громадськістю щодо підтримки Збройних Сил
України. Зокрема, за період з 20 березня по 24 квітня 2014 року на потреби Збройних Сил
України, Олевського районного військкомату та прикордонної служби «Копище»
приватними підприємцями, організаціями різних форм власності, жителями міста Олевськ
та району було зібрано 87 тисяч 807 гривень.
Ведеться облік і контроль за використанням коштів. На даний час в залишку знаходиться
45 тисяч 300 гривень.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Представникам засобів масової інформації рекомендувати розповсюдити інформацію в
електронних та друкованих ЗМІ.
IV. СЛУХАЛИ:
До голови районної державної адміністрації Віктора Пилипчука, що був запрошений на
засідання громадської ради звернулися представники громадських організацій, які підняли
питання щодо подальшої роботи Олександра Станіславовича Ковальчука на посаді
заступника голови райдержадміністрації.
Виступили: Мороз Н.М. – голова жіночого об’єднання «Дія». Від імені усіх представників
громадськості Ніна Миколаївна Мороз просила залишити на посаді заступника голови
РДА з гуманітарних питань Ковальчука О.С. як людину, яка відповідає усім професійним
критеріям та має високі управлінські та організаційні якості. Дану пропозицію
одноголосно підтримали представники громадськості Олевського району.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Керівнику райдержадміністрації рекомендувати врахувати конкретну думку
громадськості при вирішенні кадрових питань.
Голова громадської ради
Секретар громадської ради

Л.В. Риндич
В.Л.Завакевич

