ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ

23.07.2013 року

ПРИСУТНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Риндич Л.В. – голова громадської ради;
Ничипорчук Н.Т. – голова районної ради ветеранів війни та праці;
Химич О.В. – голова районної організації Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос»;
Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни;
Мороз Н.М. – голова жіночого об’єднання «Дія»;
Терновий І.О. – голова профспілки працівників освіти;
Покальчук Ю.П. - представник громадської організації «Життя без
обмежень»;
Халімончук Д.В. - голова районної громадської організації «Олевський
районний відділ спілки поляків України»;
Ніколайчук О.В. – голова районної громадської організації «Креативний
загін»;
Чепіку В.Я. - представник недержавного ЗМІ.
ЗАПРОШЕНІ:
Кльоц І.В. – начальник відділу культури РДА;
Рудницький М.В. – зав.юридичного сектору РДА;
Шапорда В.М. – директор Олевської ДЮСШ;
Бондаренко О.І. – головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради;
Коц О.В. – в.о.начальника міжрайонного управління СЕС;
Заруба Т.В. – голова ГО «АРГО»;
Ковбасюк В.В. – заступник Олевського міського голови;
Жабинець Л.П. – газета «Зорі над Убортю».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Організаційні питання.
2. Про Експертний висновок Національної комісії з радіологічного захисту
населення України.
3. Підсумки реалізації г/о «Агенція розвитку громади м.Олевськ» проекту
створення Центру надання адміністративних послуг в м.Олевськ.
4. Про звернення голови районної громадської організації «Олевський відділ
спілки поляків України» Халімончук Д.В. щодо забезпечення організації
приміщенням.

I. СЛУХАЛИ:
Про обрання заступника голови громадської ради. На голосування
винесено три кандидатури: Покальчук Ю.П., представник ГО «Життя без
обмежень», Тимощук А.І., голова спілки ветеранів афганської війни та Чепік
В.Я., представник недержавного ЗМІ.
Більшістю голосів заступником голови громадської ради обрано Тимощука
Анатолія Івановича. Секретарем громадської ради одноголосно обрано
Завакевич Вікторію Леонідівну, головного спеціаліста зв’язків із ЗМІ та
громадськістю апарату РДА.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати заступником голови громадської ради Тимощука А.І., голову
районної Спілки ветеранів афганської війни. Голосували: «за» - 5 голосів.
2. Обрати секретарем громадської ради Завакевич В.Л., головного
спеціаліста зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації.
Голосували: «за» -10.
II. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С. – заступника голови Олевської РДА. Заслухана
інформація щодо Експертного висновку Національної комісії з
радіологічного захисту населення України, в якому йдеться про те, що
внаслідок природних процесів розпаду радіонуклідів, зменшення їх
рухливості по біологічних ланцюгах, загальний рівень дозового
навантаження населення сіл у післяаварійний період поступово зменшується,
дози опромінення не досягають граничного рівня відповідних зон.
У зв’язку з цим прогнозується змінити статус та вивести за межі зон
радіоактивного забруднення 47 населених пунктів нашого району. Таким
чином, із 60 пунктів району 3 підпадатиме під 3 категорію радіаційного
забруднення, 10 віднесуть до 4 категорії, усі інші, згідно експертного
висновку, не відповідатимуть критеріям зонування.
Виступили: Риндич Л.В.,Тимощук А.І., Мороз Н.М., Чепік В.Я., Заруба
Т.В. Реакція представників громадських організацій в цьому питанні
однозначно негативна і на це є суттєві аргументи: об’єктивно оцінити
реальний радіологічний стан не є можливим, оскільки служба радіологічного
контролю ліквідована на місцях 10-12 років тому, кількість онкологічних
захворювань, як показує аналіз, збільшується із року в рік. Окрім того,
громадяни, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС мають ряд соціальних пільг.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації підготувати проект листа до керівництва області щодо
незгоди громадськості Олевського району з експертним висновком
Національної комісії з радіологічного захисту населення України.

III. СЛУХАЛИ:
Зарубу Т.В. – голову ГО «АРГО», яка відмітила, що функціонування
Центру надання адмінпослуг в Олевську – це, перш за все, результат
впровадження найбільш позитивної, на думку громадськості, соціальної
ініціативи Президента України В.Ф.Януковича Концепції реформування
місцевого самоврядування.
Запропонувала провести круглий стіл за участю юристів з метою
ознайомлення громадськості із змінами до законів, які спрощують процедуру
отримання послуг, роздала присутнім інформаційні буклети щодо ЦНАПу.
Виступив Ковбасюк В.В., заступник міського голови, прокоментував
деякі аспекти функціонування ЦНАПу і відмітив, що робота Центру надалі
буде удосконалюватися зі змінами до чинного законодавства.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Рекомендувати провести круглий стіл за участю юристів з метою
ознайомлення громадськості із змінами до законів, які спрощують процедуру
отримання послуг.
IV. СЛУХАЛИ:
Халімончук Д.В. – голову районної громадської організації «Олевський
відділ спілки поляків України», яка звернулася до громадської ради з
проханням розглянути питання щодо забезпечення організації приміщенням
та сприяти у його позитивному вирішенні.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації Завакевич В.Л. (секретарю громадської ради)
підготувати лист до керівництва району з проханням розглянути і сприяти у
позитивному вирішенні порушеного питання.

Голова громадської ради
Секретар громадської ради

Л.В. Риндич
В.Л.Завакевич

