ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ

15.10.2012 року

ПРИСУТНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Павлюк С.О. – керівник апарату РДА;
Риндич Л.В. – голова громадської ради;
Ничипорчук Н.Т. – заступник голови громадської ради;
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;
Черних Г.Г. – головний редактор районної газети «Зорі над Убортю»;
Шимко В.О. – голова районної організації профспілки працівників культури;
Шавула Т.П. – голова РК профспілки медичних працівників;
Дорошенко О.В. – начальник Олевського районного управління юстиції;
Козловець Л.А. – головний державний санітарний лікар району;
Ушко В.І. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій РДА;
Мельник С.В. – заступник міського голови;
Верещако В.К. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату РДА;
Стужук В.М. – начальник служби цивільного захисту;
Наумович В.Ф. – начальник інспекції служби захисту рослин.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про «Про громадські об’єднання»,(прийнятий Верховною Радою України
22/03-2012р., що набрав чинності 19/04-2012р. і вступатиме в дію 01.01.2013р.)
2.
Про екологічні проблеми та стан навколишнього природного середовища в
Олевському районі.
3.
Про політичну та соціально-економічну ситуацію в районі напередодні
виборів.
4.
Про внесення змін до складу громадської ради.
I. СЛУХАЛИ:
Дорошенко О.В. – начальника Олевського районного управління юстиції. Інформував
стосовно того, як зміниться юридичне поле у зв’язку з новою редакцією Закону України
«Про громадські об’єднання».
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Рекомендувати представникам громадських організацій звернутися до Олевського
районного управління юстиції для отримання консультацій з приводу приведення у
відповідність до Закону своїх статутів;
3. Рекомендувати управлінню юстиції підготувати матеріали в районну газету «Зорі над
Убортю» у зв’язку з введенням в дію з 01.01.2013р. Закону України «Про громадські
об’єднання».

II. СЛУХАЛИ:
Козловець Л.А. – головного державного санітарного лікаря району.
Надана інформація про водопостачання, всі три централізовані водопроводи працюють і
якість води відповідає вимогам ДержсанПіН. Децентралізоване водопостачання
знаходиться в задовільному стані, щорічно беруться проби, у 2012р. зроблено 612 проб,
42% не відповідає вимогам через перевищення норм вмісту нітратів.
Ситуація по відходам виконується не в повній мірі ( відсутні контейнери, не забезпечено
збір вторинної сировини і т.д.).
Найбільш проблемне питання – це місця зберігання твердих побутових відходів та
недобудова очисних споруд по м.Олевськ.
Наумович В.Ф. – начальника інспекції служби захисту рослин. Повідомив, що на
території Олевського району знаходиться 32,1 тонни непридатних та невпізнаних
ядохімікатів, 17 об’єктів в районі, в яких зберігаються ядохімікати, частина з них в
незадовільному стані.
Стужука В.М. – начальника служби цивільного захисту населення в Олевському
районі, який проінформував про те, що даним питанням займається відділ екології,
представник якого відсутній на засіданні громадської ради . Графіки вивезення існують,
але виконавці (Січбуд ЛТД, м.Київ) заявляють про те, що в поточному році, як це
передбачалося згідно розробленого графіку вивезення непридатних та невпізнаних
ядохімікатів, це зробити буде неможливо у зв’язку з віддаленістю Олевського району та
нестачею коштів, виділених на виконання даного проекту.
Зазначимо, на даний час існує переписка з обласним управлінням екології стосовно
даного питання, але проблема так і не вирішена.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати сільським, селищним та міському головам в подальшому на
будівництво очисних споруд та вигрібних ям на приватних територіях надавати дозволи
лише за погодженням з районною санітарно-епідеміологічною службою та виконавчими
комітетами сільських, селищних та міських рад.
2. Рекомендувати санітарно-епідеміологічній службі проводити постійну роз’яснювальну
роботу серед населення з питань поводження з твердими побутовими відходами та
організації очисних споруд через засоби масової інформації.
3. Рекомендувати відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації
підготувати листа до обласного управління екології про роз’яснення ситуації, що
склалася, з обов’язковим вказанням методів та термінів її вирішення.
III. СЛУХАЛИ:
Верещако В.К. – начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
РДА. Інформував про стан підготовки списків виборців на даний час.
Озвучив, що найбільш проблемним є питання невідповідності списків виборців дійсності (
наявність в них померлих осіб), наголосив, що виборчі комісії мають вирішувати усі
поточні проблеми щодо приведення у відповідність списків виборців, 15 років в списках
виборців значаться люди, які вже померли. Зняти таких осіб з обліку можливо лише за
підтверджуючими доказами. Нагадав, що Державний реєстр виборців працює з 29 вересня
2009 року в постійному робочому режимі і обов’язком кожного громадянина є перевірка
наявності його в списках виборців і внесення уточнень при необхідності.
Павлюка С.О. – керівника апарату райдержадміністрації. Проінформував про
готовність технічного оснащення до виборів, закінчено монтаж техніки по всіх виборчих
дільницях, ситуація в місті і в районі є стабільною, «агресивних» дій з боку політичних
сил та окремих кандидатів не зафіксовано, явних порушень немає.

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців
Верещако В.К. максимально ознайомлювати населення шляхом постійних публікацій від
Державного реєстру виборців.
2. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації
звернутися до політичних сил району з ініціативою здійснювати свою діяльність
максимально толерантно, не порушуючи суспільно-моральних норм і дотримуючись
чинного законодавства.
IV. СЛУХАЛИ:
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.10.2012р. №285 Про
внесення змін до розпорядження голови РДА від 14.04.2011р. №99 «Про утворення
громадської ради».
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

Голова громадської ради

Заступник голови громадської ради

вик.Завакевич В.Л,
секретар громадської ради,
тел.097-786-04-66

Л.В. Риндич

Н.Т. Ничипорчук

