Протокол №5
засідання громадської ради при районній державній адміністрації
м. Березне

20 серпня 2015 року

Головуючий: Ящук В. Й. - голова громадської ради
Присутні: уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (13 осіб, список
додається), голова районної державної адміністрації Мельник М. П, секретар ради Гудько А. В.

Порядок денний:
1. Про хід виконання попередньо прийнятих рішень громадською радою.
2. Про відзначення Дня Незалежності України в м. Березне.
3.Про затвердження Положення про громадську раду при Березнівській райдержадміністрації.
4.Про розгляд заяв про вихід з членів громадської ради

Голосували за основу порядку денного: «За» -13, «Проти» -0, «Утримався» - 0.
Виступили: Куц А. В., яка повідомила, що до складу громадської ради входять окремі депутати місцевих рад,
її члени стали держслужбовцями, що суперечить новим прийнятим змінам до Типового Положення про
Громадську раду. Тому пропонується громадській раді саморозпуститися та сформувати новий склад.

Ящук В. Й. запропонував тим членам громадської ради, які відповідно до нових змін до Типового
Положення не можуть входити до складу громадської ради написати заяви та вийти з членів громадської
ради, обрати нового голову громадської ради та продовжити свою діяльність.
Кравчук О. Й., Вишняк О. Я. не підтримали пропозицію Куц А. В. про саморозпуск.
Голосували: про включення в порядок денний під номером 4 питання “Про саморозпуск громадської
ради при Березнівській районній державній адміністрації” внесений Куц А.В. «За» -3, «Проти» 10, «Утримався» -0.
Голосували: в цілому за порядок денний «За» -12, «Проти» -0, «Утримався» -1.
Слухали: Про хід виконання попередньо прийнятих рішень громадською радою.
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який повідомим про роботу проведену громадською
радою щодо пасажирських перевезень. Запропонував рекомендувати включити до складу районного
тендерного комітету по перевезеннях члена громадської ради Вишняка Я. О. Також Ящук В. Й.
проінформував присутніх про інші робочі питання.
Вирішили: Інформацію про хід виконання попередньо прийнятих рішень громадською радою прийняти
до уваги. Рекомендувати включити до складу районного тендерного комітету по пасажирських
перевезеннях члена громадської ради Вишняка Я. О
Голосували: «За» -10, «Проти» -1, «Утримався» -1.
Слухали: Про відзначення Дня Незалежності України в м. Березне.

Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який ознайомив присутніх з програмою святкування
Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України, а також затверджені заходи
організаційним кормітетом.
Вирішили: Інформацію про святкування Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора
України, а також затверджені заходи організаційним кормітетом прийняти до уваги. Рекомендувати
представникам громадських організацій та політичним партіям прийняти участь у заходах.
Голосували: «За» -13, «Проти» -0, «Утримався» -0.
Слухали: Про

затвердження

Положення

про

громадську

раду

при

Березнівській

райдержадміністрації.
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який запропонував підтримати та проголосувати за
прийняття Положення про громадську раду при Березнівській районній державній адміністрації зі
змінами внесеними КМУ(від 08.04.2015 №234) у відповідності до Типового Положення про Громадську
раду.
Куц А. В. запропонували внести у положення зміни, які передбачали включення до складу громадської
ради інших членів від інститутів громадянського суспільства.
Вирішили: Погодити Положення про Громадську раду при Березнівській районній державній
адміністраціїп зі змінами внесеними КМУ від 08.04.2015 №234 у відповідності до Типового Положення
про Громадську раду та подати голові райдержадміністрації на затвердження. (Положення додається)
Голосували: За пропозицію Ящука В. Й. «За» -10, «Проти» -1, «Не голосував» -2.
За пропозицію Куц А. В.«За» -1, «Проти» -10, “Не голосували» -2.
Слухали: Про розгляд заяв про вихід з членів громадської ради
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який запропонував тим членам громадської ради, які
відповідно до нових змін до Типового Положення не можуть входити до складу громадської ради
написати заяви та вийти з членів громадської ради.
Вирішили: 1. Заступнику голови громадської ради Рачковській І. В., секретарю ради Гудько А. В. вжити
організаційних заходів щодо подальшої роботи громадської ради.
2. Виключити зі складу громадської ради наступних її членів: Сухана В. Г., Беженар Г. М., Ящука В. Й.
(відповідно до поданих заяв, що додаються).
Голосували: «За» -12, «Проти» -0, «Утримався» -0.

Голова громадської ради

Ящук В. Й.

Секретар

Гудько А.В.

