ПРОТОКОЛ
засідання громадської ради
м. Олевськ

19.08.2011року

ПРИСУТНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Риндич Л. В. – голова громадської ради;
Ничипорчук Н.Т. – заступник голови громадської ради;
Рудницька А.Й. – секретар громадської ради;
Шимко В.О. – голова р.о. профспілки працівників культури;
Терновий І.О. – голова профспілки працівників освіти.
ЗАПРОШЕНИЙ:
Чепік В.Я. – редактор газети «Незалежна».
Александрова А.М. – відповідальний секретар районної газети «Зорі над
Убортю»;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про відзначення 20-ї річниці Незалежності України;
2. Про встановлення пам’ятного знаку з нагоди 70-річчя Олевської республіки;
3. Про ідею встановлення в м. Олевськ скульптури «Закохані».
I. СЛУХАЛИ:
Ковальчук О.С. – ознайомив присутніх із програмою святкування Дня
Державного прапора та Дня Незалежності України в Олевському районі.
23.08.2011 – об 11:00 підняття Державного прапора України на майдані
Соборному, покладання квітів до пам’ятника загиблим у роки Великої
Вітчизняної війни.
24.08.2011:
11:00 – на стадіоні «Колос» відбудеться футбольний турнір серед
ветеранів «Кубок Кейби» (Ковальчука М.М.)на честь вшанування пам’яті
футболістів Олевського району, які пішли з життя;
14:00 – виставка-продаж промислової та сільськогосподарської продукції
підприємств району;
15:00 – дитячі ігри, атракціони, розваги. Виставка робіт народних
майстрів, виставка художніх експозиції квітів;
17:00 – мистецький парад;
17:30 – свято «Поліської перепічки»;
19:00 – 23:00 – офіційне привітання з нагоди Дня Незалежності України,
нагородження, святковий концерт;
22:00 – святковий феєрверк.
ВИСТУПИЛИ:

Шимко В.О. – повідомив, що наш земляк О.Буднік проводить концертні
гастролі по Житомирській області (Попільня, Андрушівка), але планує прийняти
участь у заходах нашого району.
Риндич Л.В. – запропонувала учасників «Поліської перепічки» розташувати
вздовж вулиці Княгині Ольги.
ВИРІШИЛИ:
1.Схвалити план заходів з відзначення 20-ї річниці незалежності України.
2. Редакції газети «Зорі над Убортю» широко висвітлити святкування 20-ї річниці
Незалежності України, відзначити найактивніших його учасників.
3.Рекомендувати всім громадським організаціям, сільським, селищним радам
активну участь в підготовці та проведенні запланованих заходів.
4. Відділу культури і туризму виготовити та розмістити листівки з повідомленням
про план заходів з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.
II. СЛУХАЛИ:
Інформацію Ковальчука О.С. про встановлення пам’ятного знаку з нагоди
70-ї річниці Олевської республіки.
21.08.2011 – об 11:00 – біля приміщення колишнього райкому партії
планується відкриття пам’ятного знаку.
У серпні 2011 року виповнюється 70 років з часу проголошення Олевської
республіки. «Новини Олевська» у 2008 році надрукували ряд статей вчителя
історії Олевської гімназії А.О. Шинкаря про заснування республіки та про
історичну постать Тараса Бульби-Боровця.
В Інтернеті та друкованих виданнях можна знайти багато інформації про
Олевську республіку. Важливим є те, що більшість авторів цих публікацій чітко
посилаються на першоджерела – документи.
До депутатів міської ради вже звернулися представники громадськості і
окремих політичних сил з пропозицією відзначення 70-річчя заснування
Олевської республіки. Робота розпочалася після того, як було зібрано біля 400
підписів жителів Олевська, проведенні слухання в комісії та затвердженні сесією
та виконкомом міської ради, зібрані кошти майже 130 підприємців нашого міста.
Ми вважаємо, що до історії завжди потрібно відноситися з повагою.
Історичний факт мав місце і влада зобов’язана принаймні про це говорити. Крім
того, існування Олевської республіки на теренах міста може і повинно стати
поштовхом для розвитку туризму.
ВИСТУПИЛИ:
Риндич Л.В. – запитала, хто затвердив проект встановлення пам’ятного
знаку? Є рішення районної ради про перегляд даного питання.
Терновий І.О. – процитував газету «Незалежну», в якій написано, що
потрібно багато років для того, щоб історично дослідити факт Олевської
республіки. Факт є фактом, і змінити історію ми не можемо та не потрібно це
пов’язувати з політикою.

Ничипорчук Н.Т. – висловила думку, що як такого громадського слухання
то не було. Це зроблено однобоко. Головне, що на сесії міської ради вирішувалось
це питання, то представили його як просто встановлення пам’ятного знаку
Олевській республіці, а не Т.Бульбі-Боровцю.
ВИРІШИЛИ:
1.Вважати встановлення знаку до 70-річчя створення Олевської республіки
відзначенням історичного факту, а не особи Т.Бульби-Боровця.
2.З метою збереження громадського спокою, закликати всі громадські організації
та районні осередки політичних партій району до толерантного сприйняття цієї
події.
III. СЛУХАЛИ:
Інформацію Ковальчука О.С. про ідею встановлення скульптури
«Закохані».
З ініціативи райдержадміністрації в Олевську планується встановлення
скульптури «Закохані». Оголошений конкурс на кращий проект даної споруди,
підсумки якого будуть підведені пізніше.
Один з учасників пропонує розмістити пам`ятник закоханим у зеленій зоні
біля будівель райдержадміністрації та податкової інспекції. В проекті – камінна
лавочка у вигляді двох сердець, від пам’ятника вглиб скверу доріжка до
невеликого фонтану.
ВИСТУПИЛИ:
Риндич Л.В. – запитала звідки буде фінансування даної скульптури?
Ковальчук О.С. – зауважив, що фінансування даного проекту не повинно
здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету.
Шимко В.О. – висловив думку, чому береться за основу м. Олевськ а не
район. Запропонував скульптуру «Закохані» розмістити в урочищі «Гамарня», там
краще зробити куточок для закоханих.
Ничипорчук Н.Т. – запропонувала облаштувати паркову зону за районним
будинком культури, де і розмістити дану скульптуру.
ВИРІШИЛИ:
1. Запропонувати райдержадміністрації спільно з міською радою провести
громадські слухання щодо умов проведення даного конкурсу та місця
розташування скульптурної експозиції «Закохані».
2. Райдержадміністрації ініціювати обговорення питання про створення
паркової зони за районним будинком культури.
Голова громадської ради
Заступник голови громадської ради
Секретар громадської ради

Л.В.Риндич
Н.Т.Ничипорчук
А.Й.Рудницька

