ПРОТОКОЛ № 01
засідання Громадської ради при районній державній адміністрації
від 04 лютого 2016 року
м.Деражня
Головував: Жураківський О.Р.
Присутні: Пилипчук О.В., Бляхарський О.М., Вечерков П.В., Звірок Л.Я.,
Литвин С.І., Маньківський С.В., Охоцький В.К., Панасюк А.М., Парчевський В.К.,
Привалова Л.В., Онуфрійчук В.І., Сидорук В.В., Слободян А.І., Слугоцька Л.Д.,
Ткач О.В., Шеремета О.В..
Відсутні: Кондратюк О.О., Німчук О.В., Огниста І.В.
Запрошені: Ковпак А.М., Цвірінькал І.І..
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проведення поіменної реєстрацію членів Громадської ради присутніх
на засіданні та про ознайомлення з змінами внесеними до постанов Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади” і від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики”, які регулюють діяльність
Громадської ради.
Інформує:
Голова Громадської ради Жураківський О.Р
2. Про внесення змін до складу Громадської ради.
Інформує:
Голова Громадської ради Жураківський О.Р
3. Про збільшення робочих годин працівнику відділення поштового зв’язку
Деражня 1 в Деражнянському УЕГГ ПАТ «Хмельницькгаз»».
Інформує:
Голова Громадської ради Жураківський О.Р.
4. Про розміщення стели загиблим воякам під час проведення АТО та перенесення
пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні
Інформує:
Голова Громадської ради Жураківський О.Р.
5. Про виконану роботу ГО «Деражнянське районне об’єднання інвалідів армії та
дитинства» у 2015 році та плани і перспективи розвитку на 2016 рік.
Інформує:
Голова громадської організації Парчевський В.К.
6. Про включення
райдержадміністрації

членів

Громадської

ради

у

постійнодіючі

Інформує:
Голова Громадської ради Жураківський О.Р.

комісії

Регламент роботи :
для інформацій - до 5 хвилин
виступаючим - до 5 хвилин
По першому питанню порядку денного щодо необхідності проведення поіменної
реєстрацію членів Громадської ради присутніх на засіданні та ознайомлення із
змінами внесеними до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
№ 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади” і від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”,
які регулюють діяльність Громадської ради.
Слухали: голову ради, який запропонував провести поіменну реєстрацію
присутності членів ради на засіданні. Ознайомив присутніх із змінами до постанов
КМУ.
Вирішили:
1. Зміни до нормативно – правових актів, що регулюють діяльність
Громадської ради, взяти до уваги.
2. Провести поіменне голосування присутності членів ради на засіданні.
Голосували:
За -16
Проти - 0
Утримались - 0
По другому питанню порядку денного щодо внесення змін до складу
Громадської ради
Слухали: голову ради, який проінформував про рішення ввести до членів
Громадської ради при райдержадміністрації голову громадської організації
«Модерн» - Кураса Романа Олександровича та головного спеціаліста відділу
організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації – Кирилюк Оксану
Олександрівну.
Вирішили:
1. Інформацію голови ради взяти до відома.
2. Внести зміни до складу Громадської ради.
Голосували:
За -16
Проти-0
Утримались- 0
По третьому питанню порядку денного щодо збільшення робочих годин
працівнику відділення поштового зв’язку Деражня 1 в Деражнянському УЕГГ ПАТ
«Хмельницькгаз».
Слухали: голову ради, який ознайомив присутніх із пропозицією, яка надійшла від
члена районної організації ветеранів та пенсіонерів правоохоронних органів –
Сидорука Василя Володимировича, щодо продовження роботи касира відділення
поштового зв’язку Деражня 1 в Деражнянському УЕГГ ПАТ «Хмельницькгаз» у
зв’язку із великим напливом людей у останні дні місяця.
Виступили: начальник центрального відділення поштового зв’язку Деражня 1 –
Цвірінькал Інна Іванівна, яка пояснила, що вищезазначений працівник працює на
0,5 ставки і продовження робочого дня суперечить Кодексу законів про працю
України.

Вирішили:
1. Інформацію голови ради взяти до відома.
2. Запропонувати начальнику центрального відділення поштового зв’язку
Деражня 1 змінити графік роботи касира у Деражнянському УЕГГ ПАТ
«Хмельницькгаз»» та встановити слідуючі часи прийому громадян: із 8 год. 30 хв.
до 12 год. 30 хв.
Голосували:
За - 16
Проти - 0
Утримались – 0
По четвертому питанню порядку денного щодо розміщення стели
загиблим воякам під час проведення АТО та перенесення пам’ятного знаку Героям
Небесної Сотні.
Слухали: голову ради
Вирішили:
1. Інформацію голови ради взяти до відома
Голосували:
За - 16
Проти - 0
Утримались – 0
По п’ятому питанню порядку денного про виконану роботу ГО
«Деражнянське районне об’єднання інвалідів армії та дитинства» у 2015 році та
плани і перспективи розвитку на 2016 рік.
Слухали: голову ГО «Деражнянське районне об’єднання інвалідів армії та
дитинства» - Парчевського Володимира Казимировича. Володимир Каимирович
розповів, яка робота проводилася громадською організацією протягом року та про
допомогу, яку було надано членам вищезазначеної громадської організації. Голова
організації зазначив, що у нього багато планів, які він має надію реалізувати у
поточному році.
Вирішили:
1. Інформацію В.Парчевського взяти до відома.
2. Визнати роботу ГО «Деражнянське районне об’єднання інвалідів армії та
дитинства» задовільною.
Голосували:
За - 16
Проти - 0
Утримались – 0
По шостому питанню порядку денного щодо включення членів Громадської
ради у постійнодіючі комісії райдержадміністрації
Слухали: голову ради, який зазначив, що згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 03 листопада 2010 року №996 та внесеними змінами, повноваженнями
Громадської ради є сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю,
врахування громадської думки під час формування та реалізації державної
політики .
У зв’язку з цим Громадська рада при райдержадміністрації має намір
приймати більш широку участь своїх представників у процесах життєдіяльності
району.

Виходячи з цього пропоную включити членів Громадської ради до постійно
діючих робочих груп, комісій при райдержадміністрації.
Прошу членів ради ознайомитися із переліком робочих груп та комісій .
Вирішили:
1. Інформацію голови ради взяти до відома
2. Відкласти розгляд даного питання на чергове засідання.
Голосували:
За - 16
Проти - 0
Утримались – 0

Голова Громадської ради

О.Жураківський

