ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
при Олевській райдержадміністрації
м. Олевськ
30.01.2013 року
ПРИСУТНІ:
Ковальчук О.С. – заступник голови райдержадміністрації;
Риндич Л.В. – голова громадської ради;
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 фізкультурноспортивного товариства «Колос»;
Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни;
Черних Г.Г. – головний редактор районної газети «Зорі над Убортю»;
Завакевич В.Л. – головний спеціаліст зв’язків зі ЗМІ та громадськістю
апарату РДА;
Мороз Н.М. – голова районної жіночої організації «Дія»;
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»;
Рудницький М.В. – завідувач юридичним сектором апарату
райдержадміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про виконання плану заходів органами виконавчої влади та іншими
органами державної влади з виконання в районі Державної програми
щодо запобігання і протидії корупції за 2012 рік.
2. Обговорення і затвердження орієнтовного плану консультацій з
громадськістю на 2013 рік.
3. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Рудницького М.В. – завідувача юридичним сектором апарату РДА.
Ознайомив присутніх з основними засадами та вимогами нових
антикорупційних Законів України «Про засади запобігання і протидії
корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за корупційні правопорушення». Повідомив, що з початку
2012р. до кандидатів на заняття вакантних посад Олевською РДА було
проведено 7 спецперевірок, за результатами яких усі кандидати були успішно
прийняті на посади.

Повідомив, що з метою доступу громадськості до ознайомлення з
антикорупційним законодавством ( Законами України, Указами Президента
України, постановами КМУ, наказами Міністерства тощо) на офіційному
веб-сайті РДА створено підрозділ «Запобігання проявам корупції», де
періодично розміщуються матеріали правового характеру, у тому числі на
антикорупційну тематику.
З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав
громадян на звернення та всебічне вивчення громадської думки,
запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо
повідомлень про факти корупційних правопорушень в районі, розробляється
порядок функціонування гарячої телефонної лінії РДА та положення про
роботу телефону довіри.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до відома.
2. СЛУХАЛИ:
Завакевич В.Л. – головного спеціаліста зв’язків із ЗМІ та громадськістю
апарату РДА.
Ознайомила присутніх з орієнтовним планом консультацій з громадськістю
на 2013 рік. Копії орієнтовного плану консультацій з громадськістю роздані
усім членам громадської ради.
По даному питанню виступив Макарчук М.В.- голова районної організації
«Всеукраїнська спілка радянських офіцерів» з пропозицією включити до
розгляду громадської ради обговорення підготовки до зустрічі на районному
рівні колишніх військовослужбовців, що служили в містечку
Новобілокоровичі, яка відбудеться 29.06.2013р.
Виступила голова ради ветеранів війни та праці Ничипорчук Н.Т., яка
наголосила на необхідності сприяння у проведенні заходів по увічненню
пам’яті ветеранів Великої Вітчизняної війни.
ВИРІШИЛИ:
1. Додати до орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2013 рік
питання обговорення підготовки до зустрічі на районному рівні колишніх
військовослужбовців, що служили в містечку Новобілокоровичі, яка
відбудеться 29.06.2013р.
2. Направити лист голові селищної ради Андрієнко О.С. з проханням
посприяти в упорядкуванні військового кладовища та в оновленні пам’ятних
знаків загиблим учасникам Великої Вітчизняної війни (головному
спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату РДА).
3. Запланувати на середину квітня 2013р. в с.Новобілокоровичі виїзне
засідання громадської ради при райдержадміністрації
4. Орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2013р. погодити.
3. СЛУХАЛИ:

Ковальчука О.С. – заступника голови РДА. Ознайомив присутніх з планом
заходів в рамках відзначення в районі Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав.
Повідомив присутнім про початок підготовки до відзначення 70-річчя
Копищенської трагедії, зокрема поставив до відома, що готуються спільні
заходи з облдержадміністрацією, висловив сподівання про надання
фінансової підтримки від КМУ на відновлення меморіального комплексу,
соціальної сфери та виділення автобуса для Копищенської школи, на що
потрібно буде спрямувати 1,420тис.грн.
Проінформував про те, що у 2013 році наш район отримає 5 млн.грн.
державної субвенції, наразі розробляється перелік об’єктів соціальної сфери,
на які планується спрямувати дані кошти.
Виступив Тимощук А.І. – голова районної спілки ветеранів афганської війни.
Наголосив, що необхідно тримати на контролі проблему екологічного стану
навколишнього середовища в Олевському районі, про яку йшлося на
минулому засіданні громадської ради 23.11.2012 року, особливо в частині
вирішення питання вивезення непридатних та невпізнаних ядохімікатів, що
знаходяться на території нашого району.
ВИРІШИЛИ:
1. На наступне засідання громадської ради при РДА підготувати вичерпну
інформацію щодо перебігу подій стосовно вирішення питання вивезення
непридатних та невпізнаних ядохімікатів, що знаходяться на території
нашого району.
(Управління агропромислового розвитку, служба цивільного захисту
населення в Олевському районі ).
2. Висвітлити в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті РДА
інформацію про перебіг подій щодо утилізації хімічних засобів захисту
рослин з території Олевського району, вказати, які заходи вжиті
керівництвом Олевської РДА для позитивного вирішення даного питання.
(Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату РДА).

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

Л.В. Риндич
Н.Т. Ничипорчук

