
Протокол №6 

засідання громадської ради при районній державній адміністрації 

  

м. Березне                                                                            10 червня 2014 року 

  

Головуючий: Попач І.І. – голова громадської ради при Березнівській районній 
державній адміністрації 
Присутні: члени громадської ради (11 осіб, список додається), секретар 
громадської ради, начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з 
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації. 
Запрошені: Голова районної державної адміністрації Єрмаченко Д. В., голова 
районної ради Ничипорук В.М., Березнівський міський голова Пилипака О. Ф. 
Порядок денний: 
1. Про присвоєння Березнівській гімназії ім”я Миколи Буховича. 
2. Про стан доріг на території району. 
3. Про створення зелених зон відпочинку підприємствами лісового господарства. 
Слухали: Попача І. І., -голову громадської ради, який проінформував, що на 
сьогодні в м. Березне та інших населених пунктах є окремі ділянки проїзджої 
частини які не ремонтувалися тривалий час, що ускладнює рух транспорту. 
Зокрема, складний стан дорожного полотна у Березне на перехресті вул. Буховича 
і Київської, по вул. Лісовій в с. Городище та в с. Зірне по вул. Зірненській. 
Виступили: 
Пилипака О. Ф. - Березнівський міський голова, який поінформував, що на сьогодні дрібний ямковий 

ремон проведений у місті. Вивчається питання щодо придбання асфальтобетону для ремонту і інших 

ділянок дорожного покриття. Все буде залежати від фінансування. 

Єрмаченко Д. В. - голова райдержадміністрації, який запропонував створити комісію з метою вивчення 

можливості залучення позабюджетних коштів для ремонту тих ділянок доріг про які доповідав голова 

громадської ради Попач І.І. 

Вирішили: 

1. Для вивчення питання щодо фінансування та проведення ямкового ремонту доріг у визначених місцях 

рекомендувати районній державній адміністрації створити комісію в складі Бондар В. В. -завідувач 

сектору інфраструктури райдержадміністрації, голова комісії, Попач І. І.- голова громадської ради, Балк 

М. В. - начальник райавтодору, Діхтяр Г. Ф.-Городищенський сільський голова, Старінський В. С.- 

Зірненський сільський голова. Доручити комісії провести розрахунки на виконання робіт та можливість 

залучення комерційних структур та підприємців до виконання відповідних завдань. 

Голосували: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 
Попача І. І., -голову громадської ради, який наголосив на відсутності достатньої кількості в районі 

зелених зон відпочинку вздовж основних транспортних магістралей та можливості активного відпочинку 

громадян. Зокрема, це стосується приміської зони в районі оз. Попове та інших місцях, які належать ДП 

“Березнівське лісове господарство”. 



Виступили: 
Пилипака О. Ф. - Березнівський міський голова, який запропонував вирішувати дане питання спільно з 

ДП “Березнівське лісове господарство”. 

Трохлюк Н. О - уповноважений представник від районного громадського 
об”єднання “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка запропонувала упорядкувати територію 
біля Козацького Хреста за. р. Случ. 
Вирішили: 

1. Рекомендувати районній державній адміністрації направити листи ДП 
“Березнівське лісове господарство”, ДП “Соснівське лісове господарство” щодо 
визначення зелених зон відпочинку та обладнання в них місць відпочинку 
громадян. 
Голосували: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 
Куц А. В.- уповноваженого представника районного осередку Конгресу української інтелігенції, яка 

запропонувала підтримати громадській раді ініціативу колективу Березнівської гімназії щодо присвоєння 

Березнівській гімназії ім”я Миколи Буховича. 

Виступили: 
Члени громадської ради Рибачок В. С., Батюк О. М., Авакумов М. С, Рачок П. Т., голова 

райдержадміністрації Єрмаченко Д. В., які запропонували поновити протокол обговорення в трудовому 

колективі, оскільки вже минуло кілька років і підтримати дане питання на наступному засіданні 

громадської ради. 

Вирішили: 

1. Інформацію Куц А. В.- уповноваженого представника районного осередку 
Конгресу української інтелігенції, яка запропонувала підтримати громадській раді 
ініціативу колективу Березнівської гімназії щодо присвоєння Березнівській гімназії 
ім”я Миколи Буховича взяти до уваги та запропонувати Березнівській гімназії 
поновити протокол обговорення в трудовому колективі, оскільки вже минуло кілька 
років. Підтримати дане питання на наступному засіданні громадської ради. 
Голосували: «За» - 7, «Проти» - 4, «Утримався» - 0. 
У питанні “Різне” виступили: 
Куц А.В.-уповноважений представник районного осередку Конгресу української 
інтелігенці щодо упорядкування пагорбу та вустановлення флагштоку на місці 
поховання батька польського космонавта Гермашевського. 
Вирішили: Члени громадської ради питання не підтримали. 
Куц А. В.-уповноважений представник районного осередку Конгресу української 
інтелігенці, щодо встановлення дорожніх знаків у місті, які обмежують 
навантаження на вантажні автомобілі. 
Вирішили: Члени громадської ради питання не підтримали. 
Єрмаченка Д. В. -голову райдержадміністрації, який звернувся з наступними пропозиціями: 

-розглянути на наступному засіданні питання щодо можливості долучення до роботи громадської ради 

інших уповноважених представників інститутів громадянського суспільства. 

Вирішили: дане питання розглянути на наступному засіданні громадської ради, 
яке відбудеться 20 червня 2014 року. 



-направити листа від громадської ради на розгляд районної ради щодо публічного звітування депутатів 

районної ради обраних по мажоритарних округах перед своїми виборцями а також депутатів обраних по 

партійних списках перед громадськістю району, що передбачено Законом України “Про місцеве 

самоврядування”. 

Вирішили: підтримати запропоновану пропозицію. 

-громадській раді звернутись до районної державної адміністрації щодо прискорення вирішення питання 

повернення відомчого житла у реконструйованому будинку по вул. Буховича у державну власність. 

Вирішено: підтримати запропоновану пропозицію. 
-громадській раді звернутись до районної державної адміністрації 

з метою вжиття заходів щодо публічного і прозорого висвітлення в ЗМІ процесів укладання договорів з 

приватними комерційними структурами на освоєння державних коштів. 

Вирішили: підтримати запропоновану пропозицію. 

Якимець І. І. висловив думку щодо перенесення початку робочого дня для всіх державних установ на 

8.00 год., оплати пільгового перевезення педагогічних працівників, введення автобусного маршруту 

Березне-Сарни. 

  

Голова громадської ради                                                  Попач І.І. 

  

Секретар                                                                          Гудько А.В. 
 


