ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
20.11.2014 року
ПРИСУТНІ:
Риндич Л.В. – голова громадської ради;
Ничипорчук Н.Т. – голова районної ради ветеранів війни та праці;
Мороз Н.М. – голова жіночого об’єднання «Дія»;
Макарчук М.В. – голова районної організації «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів»;
Химич О.В. – голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного
товариства «Колос»;
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;
ЗАПРОШЕНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Кльоц І.В. – зав.сектору культури Олевської РДА;
Рабош О.П. – методист районного методичного центру сектору культури РДА;
Вербельчук Р.В. – керівник районної організації ТСОУ;
Гаврилюк А.А. – гол.спеціаліст відділу освіти Олевської РДА;
Венгловський В.Г. – районний військовий комісар;
Шапіро З.Г. – редактор газети «Зорі над Убортю».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підготовку до відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів.
2. Про підготовку до відзначення 23-ї річниці ЗСУ.
3. Про підготовку орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2015 рік.
I-II. СЛУХАЛИ:
Ковальчука О.С., заступника голови райдержадміністрації.
Поінформував присутніх про те, в якому форматі проходитимуть заходи до Дня пам’яті
жертв голодоморів та з нагоди 23-ї річниці ЗСУ.
Повідомив, що урочисті та спортивні заходи з нагоди чергової річниці Збройних Сил
України триватимуть два дні.
4 грудня 2014 року о 14.00 для старшокласників олевських шкіл відбудеться спортивний
захід «Один день із життя солдата», де майбутні армійці зможуть позмагатися із військовоприкладних видів спорту та показати свої знання у вікторині з основ захисту Вітчизни.
5 грудня 2014 року у районному Будинку культури о 12.00 розпочнуться урочистості з
нагоди відзначення 23-ї річниці Збройних Сил України.
В ході заходу присутні зможуть відвідати виставку і ознайомитися з матеріалами,
присвяченими тій роботі, яка проводилася жителями району по підтримці військових, що
перебувають на сході.
По завершенню свята з метою виявлення і вирішення існуючих проблем відбудеться
спілкування з солдатами та ветеранами війни. Розмова проходитиме за участю керівників
усіх соціальних служб району.
Виступили: Мороз Н.М., Чепік В.Я.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

III. СЛУХАЛИ:
Завакевич В.Л., секретаря громадської ради, зав.сектору інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Запропонувала до розгляду перелік питань, які можуть бути включені до орієнтовного плану
роботи громадської ради на 2015 рік.
Повідомила, що проект плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік
оприлюднено на офіційному веб-сайті Олевської РДА. Запропонувала доповнити його
актуальними і слушними пропозиціями від громадських організацій.
Обговорення проекту триватиме протягом місяця.
Виступили: Чепік В.Я.
ВИРІШИЛИ:
1. Проект плану роботи громадської ради на 2015 рік прийняти за основу.
2. Включити до переліку питань орієнтовного плану роботи громадської ради на наступний
рік питання:
- «Про ситуацію з діяльністю громадських організацій в Олевському районі»;
- «Про діяльність релігійних конфесій в Олевському районі».

Голова громадської ради
Секретар громадської ради

Л.В. Риндич
В.Л.Завакевич

