ПРОТОКОЛ № 02
засідання Громадської ради при районній державній адміністрації
від 04 березня 2016 року
м.Деражня
Головував: Жураківський О.Р.
Присутні: Бляхарський О.М., Кирилюк О.О., Вечерков П.В., Звірок Л.Я., Литвин
С.І., Маньківський С.В., Охоцький В.К., Панасюк А.М., Парчевський В.К.,
Привалова Л.В., Огниста І.В., Слободян А.І., Слугоцька Л.Д., Шеремета О.В. Німчук
О.В., Онуфрійчук В.І.. Курас Р.О..
Відсутні: Сидорук В.В., Кондратюк О.О., Ткач О.В.
Запрошені: голова адміністрації – О.Веселовський, начальник АПР – О.Григорчук,
начальник ССД – В.Стаднік, начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури
та туризму – В.Данильчук, завідувач сектору містобудування та архітектури – М.Юзва,
Г.Ходаніцька – завідувач районною аптекою №13.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт про роботу районної організації ветеранів.
Інформує: голова районної організації ветеранів
Слободян А.І.
2. Про роботу з питань проведення цільових рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток»
Інформує: начальник служби у справах дітей
Стаднік В.В.
3. Про проблеми дотримання сівозмін аграріями району та стан шкоди, яку завдають
інвестори землям району
Інформує: начальник агропромислового розвитку
– Григорчук О.І.
4. Про цінову політику в аптеках району.
Інформує: начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури та туризму – Данильчук В.М.
5. Про залучення інвестицій в економіку району.
Інформує: голова адміністрації – Веселовський
О.І., начальник відділу економічного
6. Про моніторинг рішень райдержадміністрації з питань, що стосуються
містобудування та архітектури за 2015 рік та перспективи на 2016 рік.
Інформує: завідувач сектору містобудування
архітектури та будівництва – Юзва М.О.
7. Про збереження деражнянщини, як адміністративно-територіальної одиниці та
збереження установ району (поліція, СЕС, УПФ)
Інформує: голова РДА – Веселовський О.І.
8. Обговорення доцільності встановлення пам’ятника Т.Г. Шевченка
Інформує: голова РДА – Веселовський О.І.

9. Надання допомоги родині - Воронюка Артема Юрійовича (загиблого у зоні АТО)
для організації поховання.
Інформує: голова РДА – Веселовський О.І.
10. Про включення членів Громадської ради до комісій та робочих груп РДА
Інформує: голова Громадської ради
Жураківський О.Р.
11. Про делегування до Громадської ради при Хмельницькій ОДА представника
Громадської ради при Деражнянській РДА
Інформує: голова ГО «Деражнянське районне
об’єднання інвалідів армії та дитинства» Парчевський В.К.
12. Про затвердження плану роботи Громадської ради на ІІ квартал 2016 року
Інформує: голова Громадської ради
Жураківський О.Р.

Пропонується наступний регламент роботи:
для інформацій - до 5 хвилин
виступаючим - до 5 хвилин
По першому питанню порядку денного щодо звіту про роботу районної організації
ветеранів
Слухали: голову районної організації ветеранів – Слободяна Анатолія Івановича.
Анатолій Іванович розповів про роботу організації, яка є чисельною і дієвою.
Фінансується громадська організація відповідно до програми затвердженої на сесії
районної ради. За 4 попередні роки ветеранській організації було виділено кошти в сумі
13250 грн.. В основному кошти було спрямовано на проведення пленумів, конференцій,
зборів, державних свят, передплату періодичних видань, допомогу ветеранам на
лікування та ін. Анатолій Іванович зауважив, що і надалі буде працювати на зміцнення
єдності ветеранських рядів та їхньому всебічному соціальному захисту.
Вирішили:
1. Інформацію І.Слободяна взяти до уваги.
2. Визнати роботу районної організації ветеранів - задовільною.
3. Рекомендувати голові ветеранської організації і надалі вдосконалювати форми і
методи роботи.
Голосували:
За -18
Проти - 0
Утримались - 0
По другому питанню порядку денного щодо робот з питань проведення цільових
рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток»
Виступили: начальник служби у справах дітей – Стаднік Володимир Валерійович.
Володимир Валерійович розповів про роботу служби у 2015 році та 2 місяці 2016 року,
звернувши особливу увагу на проблеми, які виникають у роботі служби та недостаток
фінансування для більш ефективної діяльності її працівників.
Вирішили:
1. Інформацію начальника ССД взяти до уваги.
2. Рекомендувати Стадніку В.В. включити у склад рейдів представників громадських
організацій.
Голосували:

За -18
Проти-0
Утримались- 0
По третьому питанню порядку денного щодо проблем дотримання сівозмін
аграріями району та стан шкоди, яку завдають інвестори землям району
Виступили: начальник управління агропромислового розвитку – Григорчук Оксана
Іванівна, яка проінформувала про проблеми, які виникають при недоприманні порядку
сівозмін аграріями та шкоду, яку вони при цьому, наносять землям району.
Вирішили:
1. Інформацію начальника управління АПР взяти до відома.
Голосували:
За - 18
Проти - 0
Утримались – 0
По четвертому питанню порядку денного щодо цінової політики в аптеках
району
Виступили: начальник відділу економічного розвитку, інфрастуктури та туризму –
Данильчук Вікторія Михайлівна. Вікторія Михайлівна зазначила, що згідно чинного
законодавства заборонені будь-які перевірки фармацевтичних закладів щодо моніторингу
цін, та перевірки націнки на лікарські препарати і розповіла як формується ціна на ліки.
Галина Ходаніцька – завідувач аптекою №13 додала, що розмір надбавки стосується
лише препаратів, на які ціна регулюється державою, тобто далеко не всіх.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Звернутися із клопотанням до Деражнянської районної ради про закладення коштів
у районному бюджеті на ліки від гіпертонічних хвороб.
Голосували:
За -18
Проти - 0
Утримались – 0
По п’ятому питанню порядку денного про залучення інвестицій в економіку
району
Слухали: голову райдержадміністрації Олега Ігоровича Веселовського, який
розповів про проблеми та досягнення із залучення інвестиційних потоків у бюджет
Деражнянщини.
Вирішили:
1. Інформацію взяти до уваги.
Голосували:
За - 18
Проти - 0
Утримались – 0
По шостому питанню порядку денного щодо моніторингу рішень
райдержадміністрації з питань, що стосуються містобудування та архітектури за 2015 рік
та перспективи на 2016 рік.
Виступили: завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва – Юзва
Максим Олексійович. Максим Олексійович зазначив, яка робота проводиться по розробці
генеральних планів у місті та селах району, але членів ради більше цікавило питання про
роботу, що проводиться по благоустрою міста.

Вирішили:
1. Інформацію завідувача сектору взяти до відома
2. Надіслати звернення до виконкому міської ради із проханням упорядкувати
підходи до двох ринків міста.
Голосували:
За - 18
Проти - 0
Утримались – 0
По сьомому питанню порядку денного щодо збереження деражнянщини, як
адміністративно-територіальної одиниці та збереження установ району (поліція, СЕС,
УПФ).
Слухали : голову райдержадміністрації – Веселовського Олега Ігоровича. Олег
Ігорович зазначив, що робить усе можливе для збереження деражнянщини, як
адміністративно – територіальної одиниці та старається зберегти установи району, але
одній людині це не під силу і жителі району повинні згуртуватися і допомогти владі у цій
нелегкій справі.
Вирішили:
1. Інформацію голови адміністрації взяти до уваги.
Голосували:
За Проти - 0
Утримались – 0
По восьмому питанню порядку денного щодо доцільності встановлення пам’ятника
Т.Г. Шевченка
Слухали : голову райдержадміністрації – Веселовського Олега Ігоровича. Олег
Ігорович розповів, що на розгляд місцевої влади були представлені погруддя та макети
пам’ятника Т.Г.Шевченка. Голова адміністрації виніс дане питання на розгляд
Громадської ради, оскільки хотів почути думку громадськості про доцільність та місце
встановлення вищезазначеного пам’ятника.
Вирішили:
1. Інформацію голови адміністрації взяти до уваги.
Голосували:
За -18
Проти - 0
Утримались – 0
По дев’ятому питанню порядку денного щодо надання допомоги родині - Воронюка
Артема Юрійовича (загиблого у зоні АТО) для організації поховання.
Слухали : голову райдержадміністрації – Веселовського Олега Ігоровича. Олег
Ігорович довів до відома присутніх трагедію, яка сталася у родині Воронюків та
прозвітував про проведену роботу в напрямку збору матеріальної підтримки для належної
організації поховання.
Вирішили:
1. Інформацію голови адміністрації взяти до уваги.
Голосували:
За - 18
Проти - 0

Утримались – 0
По десятому питанню порядку денного про включення членів Громадської ради до
комісій та робочих груп РДА
Слухали : голову Громадської ради, який надав для ознайомлення членам ради
перелік комісій та робочих груп, які діють при райдержадміністрації
Вирішили:
1. Інформацію голови адміністрації взяти до уваги.
2. Відкласти розгляд даного питання на чергове засідання ради.
Голосували:
За - 18
Проти - 0
Утримались – 0
По одинадцятому питанню порядку денного про делегування до Громадської ради при
Хмельницькій ОДА представника Громадської ради при Деражнянській РДА
Слухали : члена Громадської ради - Парчевського Володимира Казимировича, який
запропонував делегувати до Громадської ради, яка діє при Хмельницькій ОДА, голову
Громадської ради – Жураківського Олега Романовича для представлення та захисту
інтересів жителів району.
Вирішили:
1. Інформацію Парчевського В.К. взяти до уваги.
2. Делегувати Жураківського О.Р. до Громадської ради Хмельницької ОДА.
Голосували:
За - 18
Проти - 0
Утримались – 0
По дванадцятому питанню порядку денного про затвердження плану роботи
Громадської ради на ІІ квартал 2016 року
Слухали : голову Громадської ради, який запропонував плпн роботи ради на ІІ квартал
2016 року
Вирішили:
1. Інформацію Жураківського О.Р. взяти до уваги.
2. Затвердити план роботи Громадської ради на ІІ квартал 2016 року
Голосували:
За - 18
Проти - 0
Утримались – 0

Голова Громадської ради

О.Жураківський

Секретар

О.Кирилюк

