ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
18.04.2013 року
ПРИСУТНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Ничипорчук Н.Т.- заступник голови громадської ради, голова ради ветеранів війни та
праці;
Жавіно В.І. – голова районної організації ТСОУ;
Химич О.В. – голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос»;
Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни;
Жабинець Л.П. – т.в/о редактора районної газети «Зорі над Убортю»;
Завакевич В.Л. – головний спеціаліст зв’язків зі ЗМІ та громадськістю апарату РДА;
Макарчук М.В. – голова районної організації «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів»;
Хлань А.О. – Перший секретар районного комітету Ленінської Комуністичної спілки
молоді України;
Шимко В.О. – голова районної організації профспілки працівників культури;
Фурманець Л.В. – голова громадської організації «Життя без обмежень»;
Халімончук О.Ю. – делегований представник громадської організації «Креативний загін»;
Халімончук Д.В. – голова районного відділу Спілки поляків України;
Харченко Л.Д. – голова районної організації Всеукраїнський Союз жінок-трудівниць «За
майбутнє дітей України»;
Чепік В.Я. – представник недержавного ЗМІ;
Терновий І.О. – голова профспілки працівників освіти.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт голови громадської ради про проведену роботу за період каденції
2011-2012 років. Інформує: Риндич Л.В., голова громадської ради при
райдержадміністрації.
2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до проведення установчих
зборів. Інформує Ковальчук О.С., заступник голови райдержадміністрації,
голова ініціативної групи для формування нового складу громадської ради
при райдержадміністрації
3. Обрання нового складу громадської ради.
4. Про заходи з нагоди 27-ї річниці Чорнобильської трагедії.
5. Про заходи з нагоди відзначення в районі Дня Перемоги.
6. Виїздне засідання громадської ради в с.Новобілокоровичі:
упорядкування військового кладовища та оновлення пам’ятних знаків загиблим
учасникам Великої Вітчизняної війни в с.Новобілокоровичі;
обговорення підготовки до зустрічі на районному рівні колишніх
військовослужбовців, що служили в містечку Новобілокоровичі
1-3. СЛУХАЛИ:
У зв’язку з відсутністю голови громадської ради з поважних причин засідання
розпочав заступник голови райдержадміністрації, голова ініціативної групи Ковальчук
О.С., який довів до відома присутнім про те, що за відведений термін для прийому
документів для участі в установчих зборах з формування нового складу громадської ради

при райдержадміністрації надійшло 17 заяв, з яких 14 – від організацій, представники яких
працювали у громадській раді протягом каденції 2011-2012 років.
За результатами розгляду документів встановлено, що подані документи
відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. №996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Тому одноголосно членами ініціативної групи вирішено затвердити єдиний список
учасників установчих зборів з формування громадської ради при районній державній
адміністрації та кандидатів до складу громадської ради при районній державній
адміністрації у кількості 17 осіб.
У зв’язку з відсутністю голови громадської ради на засіданні з поважних причин обрання
голови громадської ради нового складу перенесено на наступне засідання громадської
ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Утворити нову громадську раду при райдержадміністрації у складі 17осіб, або всіх
представників інститутів громадянського суспільства, які у відведений для подання
документів термін подали до ініціативної групи необхідні документи.
2. Вважати обраною нову громадську раду при Олевській райдержадміністрації на 20132014 роки у такому персональному складі:
№
з/п

Назва інституту громадянського
суспільства

1.

Олевське районне жіноче народнодемократичне об’єднання «Дія»
Олевська громадська організація
«Креативний загін»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Олевська районна організація Української
Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
Олевська районна організація ветеранів
війни і праці
Олевський районний відділ Спілки поляків
України
Олевська редакція районної газети «Зорі
над Убортю»
Олевська районна молодіжна громадська
організація дітей-інвалідів, їх батьків та
законних представників «Життя без
обмежень»
Районна організація профспілки
працівників культури
Олевська районна організація Ленінська
Комуністична Спілка Молоді України
Олевська районна організація
Всеукраїнський Союз жінок-трудівниць
«За майбутнє дітей України»
Олевська районна організація
«Всеукраїнська Спілка радянських
офіцерів»
Районна організація Товариства Сприяння

ПІБ кандидата на
членство в
громадській раді
Мороз Ніна
Миколаївна
Ніколайчук
Олександр
Володимирович
Тимощук Анатолій
Іванович

Дата подачі
документів

Ничипорчук Надія
Тимофіївна
Халімончук Діна
Вікторівна
Жабинець Лариса
Петрівна
Покальчук Юлія
Петрівна

16.04.2013р.

Шимко Володимир
Опанасович
Хлань Андрій
Олександрович
Харченко Людмила
Дмитрівна

16.04.2013р.

Макарчук Микола
Володимирович

16.04.2013р.

Жавіно Валерій

16.04.2013р.

11.04.2013р.
15.04.2013р.
16.04.2013р.

16.04.2013р.
16.04.2013р.
16.04.2013р.

16.04.2013р.
16.04.2013

13.
14.
15.
16.
17.

Обороні України
Громадська організація «Агенція розвитку
міста Олевськ»
Районна організація Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства
«Колос»
Районний комітет профспілки медичних
працівників
Інформаційна, суспільно-політична газета
«Незалежна»
Профспілка працівників освіти

Іванович
Риндич Людмила
Василівна
Химич Олександр
Васильович
Шавула Тарас
Петрович
Чепік Василь Якович

16.04.2013р.
16.04.2013р.
15.04.2013р.

Терновий Іван
Олександрович

СЛУХАЛИ:
О.С.Ковальчука, який привітав новообраний склад громадської ради при
райдержадміністрації та запропонував провести перше засідання громадської ради при
райдержадміністрації після завершення установчих зборів з формування нового складу
склад громадської ради при РДА.
ВИРІШИЛИ:
Провести перше засідання громадської ради при райдержадміністрації після завершення
установчих зборів з формування нового складу громадської ради при
райдержадміністрації.
4-5. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С., заступника голови райдержадміністрації.
Повідомив, що відповідно до плану заходів з нагоди 27-ї річниці Чорнобильської
катастрофи доведено ряд доручень, зокрема, управління праці та соціального захисту
населення звітувало на засіданні колегій РДА щодо даного питання. Запросив усіх
присутніх на пам’ятну панахиду жертвам Чорнобильської трагедії, яка відбудеться об
11.00 26/04-2013 року в Свято-Миколаївському храмі. Після чого в приміщенні музичної
школи відбудеться зустріч керівництва району з ліквідаторами аварії на ЧАЕС.
Повідомив присутнім про те, що вихованці Олевської спортивної школи боротьби взяли
участь у турнірі з вільної боротьби «Дзвони Чорнобиля», де вибороли усі призові місця.
Довів до відома, що з нагоди відзначення в районі 68-ої річниці Дня Перемоги у Великій
Вітчизняній війні планується масштабне свято, свято народу, свято пам’яті, ознайомив з
планом заходів святкування Дня Перемоги.
Проінформував про те, що 7-8/05-2013 року відбудеться зустріч керівництва з
керівниками районних осередків політичних партій з метою обговорення формату участі у
святі Дня Перемоги.
Вніс пропозицію в рамках Всеукраїнської акції «Серце до серця» залучити до роботи
волонтерів від громадської організації «Життя без обмежень», які безпосередньо 9 травня
на площі Соборній збиратимуть кошти, які в подальшому підуть на реабілітацію наших
дітей-інвалідів.
Нагадав, що в 2013 році ми вшановуватимемо пам'ять з нагоди 70-х роковин
Копищенської трагедії.
ВИСТУПИВ:
Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни з пропозицією
розглянути можливість придбання поливальної машини для благоустрою міста.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.

2. Доручити вивчити питання можливості придбання поливальної машини начальнику
містобудування, архітектури та ЖКГ РДА Ніколайчуку В.П. і проінформувати громадську
раду на наступному засіданні.
6. Відбулося виїзне засідання громадської ради до с.Новобілокоровичі.
За результатами виїзного засідання:
ВИРІШИЛИ:
1. По упорядкуванню військового кладовища в с.Новобілокоровичі рекомендувати голові
Новобілокоровицької селищної ради, дирекції Новобілокоровицької ЗОШ№3 здійснити
заходи щодо прибирання території кладовища, фарбування пам’ятних знаків та
відновлення надписів на них.
2. Рекомендувати Олевській районній державній адміністрації підтримати ідею
проведення зустрічі на районному рівні колишніх військовослужбовців, що служили в
містечку Новобілокоровичі та надати допомогу в організації святкового концерту та
транспортному забезпеченні свята.

Голова ініціативної групи з підготовки
до формування нового складу громадської ради
при райдержадміністрації

Заступник голови громадської ради

вик.Завакевич В.Л,
секретар громадської ради,
тел.2-12-85

О.С.Ковальчук

Н.Т. Ничипорчук

