ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
30.05.2013 року
ПРИСУТНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Риндич Л.В. – член громадської організації «Агенція розвитку громади міста
Олевськ», голова громадської ради при райдержадміністрації каденції
2011/2012рр.;
Ничипорчук Н.Т.- голова ради ветеранів війни та праці;
Мороз Н.М. - голова жіночого об’єднання «Дія»;
Химич О.В. – голова районної організації Всеукраїнського фізкультурноспортивного 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»;
Шимко В.О. – голова районної організації профспілки працівників культури;
Фурманець Л.В. – голова громадської організації «Життя без обмежень»;
Покальчук Ю.П. – представник молодіжної 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.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання голови нового складу громадської ради.
2. Про стан навколишнього природного середовища в Олевському районі. Чи
змінилася ситуація на краще або ефективність функціонування системи цивільного
захисту населення району.
3. Актуальні питання захисту прав і свобод дітей.
4. Завдання органів державної влади щодо виховання у громадян поваги до
Основного Закону України.
1. СЛУХАЛИ:
Розпочав засідання громадської ради заступник голови райдержадміністрації,
голова ініціативної групи Ковальчук О.С., який зазначив, що громадська рада
виконує покладені на неї обов’язки, завдяки саме ініціатив громадськості
райдержадміністрація має змогу оптимально координувати свої плани і заходи
саме з урахуванням пропозицій та побажань громадськості. Олександр
Станіславович подякував за порозуміння та висловив надію на подальшу спільну
плідну співпрацю.
Далі перейшли до обговорення кандидатури голови громадської ради нового
складу. Ковальчук О.С. вніс пропозицію підтримати кандидатуру Риндич Л.В.

Виступила Риндич Л.В.: «Основна функція громадської ради – це донести до
відома керівництва думку громадськості і я вважаю, що з цим питанням ми
справились».
Виступив Чепік В.Я., редактор інформаційної газети «Незалежна», який сказав, що
наразі немає підстав для того, щоб бути задоволеним діяльністю громадської
ради, але є сподівання, що надалі робота буде проводитись більш ефективно і
також підтримав кандидатуру Риндич Л.В.
Ухвалили: обрати головою нового складу громадської ради Риндич Л.В.
Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 3.
2. СЛУХАЛИ:
Ходаківського Ю.В., представника екологічного контролю в Житомирській області.
Особливу стурбованість громадськості викликає питання збереження на території
району непридатних та невпізнаних ядохімікатів. За словами Юрія Васильовича,
питання утилізації пестицидів наразі є Всеукраїнською проблемою і порівняно з
минулими роками ситуація не змінилася. Додав, що особливо складним є те, що
не існує методики обрахунку наявних непридатних хімічних засобів захисту
рослин. Якщо в 2004 році нараховували 51 т., то за результатами візуальної (!?)
інвентаризації, проведеної в минулому році визначено наявних непридатних та
невпізнаних ядохімікатів у кількості 32т. Де поділася решта?... – питання
риторичне: частина пішла у воду, частину у землю і т.д. Наразі у зв’язку зі зміною
структури екологічної служби проблемною стала ланка організації оперативного
реагування та контролю за різного роду екологічними порушеннями і район, за
словами державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища
в Житомирській області, фактично залишився неохопленим систематичною
належною діяльністю з боку державної екологічної інспекції у Житомирській
області і додав, що це питання необхідно ставити на рівні держави.
Проінформував Ковальчук О.С., що питання утилізації непридатних пестицидів та
ядохімікатів наразі стоїть на постійному контролі голови обласної державної
адміністрації С.М.Рижука і, за його словами, при надходженні фінансування ця
спеціалізована Всеукраїнська програма по вивезенню небезпечних відходів знову
розпочне діяти.
Про стан навколишнього природного середовища проінформував представник
санітарно-епідеміологічної станції, який зазначив, що усі необхідні дії виконуються
в межах чинного законодавства і загалом Олевський район посідає не останнє
місце у рейтингу забруднення довкілля.
Про кількість наявних пестицидів на території району та про вжиті заходи щодо
включення Олевського району до графіку вивезення відходів з території району у
2012 році коротко повідомила в/о начальника АПР РДА Існюк Л.С. З її слів стало
відомо, що з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
на 2013 рік Житомирській області, в тому числі Олевському району виділено
9,485,34 тис.грн. на утилізацію непридатних та невпізнаних ядохімікатів.
ВИРІШИЛИ:
1. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату РДА підготувати
лист до народного депутата України Пехова В.А. з проханням посприяти у тому,
щоб кошти, виділені цьогоріч на утилізацію пестицидів були спрямовані на
Олевський район;
2. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату РДА підготувати
лист до народного депутата України Пехова В.А. з проханням винести на

обговорення на державному рівні питання ефективності функціонування діючої
структури екологічної служби України.
3. СЛУХАЛИ:
Орищук Г.В., начальника служби у справах дітей, яка проінформувала
представників громадськості щодо актуальних питань захисту прав і свобод дітей.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату РДА підготувати
лист до голови районної ради Харченка М.А. з проханням розглянути можливості
виділення коштів на фінансування районної програми щодо виконання заходів
загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції
ООН про права дитини» на 2011-2016 роки».
4. СЛУХАЛИ:
Дорошенка О.В., начальника районного управління юстиції, який ознайомив
присутніх про те, що зроблено органами державної влади району для
забезпечення виховання у громадян поваги до Основного Закону України.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

Голова громадської ради
при райдержадміністрації

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

Л.В.Риндич

