
Протокол №5 

засідання громадської ради при районній державній адміністрації 

  

м. Березне                                                                                          27 березня 2014 
року 

  

Головуючий: Попач І.І. – голова громадської ради при Березнівській районній 
державній адміністрації. 
Секретар громадської ради: Гудько А. В. - начальник відділу з питань 
внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової 
інформації апарату райдержадміністрації. 
Присутні: члени громадської ради (10 осіб, список додається). 
Запрошені: Перший заступник Березнівського міського голови Тарасюк В.В.. 
голова районної громадської організації “За справедливість” Вишняк Я.О., голова 
районної громадської організації “Захист дітей війни” Люшин В.О. 

Порядок денний: 
1. Про план роботи Березнівської міської ради у 2014 році. 
2. Про розгляд заяв поданих громадськими організаціями. 
3. Різне. 
Слухали: Першого заступника Березнівського міського голови Тарасюк В.В., який 
доповів про план роботи Березнівської міської ради у 2014 році. Зокрема, він 
проінформував представників громадськості щодо ремонту вулиць Буховича, 
Андріївська, Грушевського у м. Березне, ознайомив із запланованими роботами по 
блогоустрою міського парку відпочинку, електрифікації і освітлення вулиць, 
акцентував увагу на необхідності проведення місячника благоустрою міста у квітні 
цього року а також дотриманні культури поведінки молоді та провопоряду у місті. 
Також зауважив, що на виконання усіх намічених завдань необхідні значні кошти, 
яких у міському бюджеті не вистачає. 
Виступили: 
Якимець І.І., який порушив питання щодо перенесення опори лінії електропередач 
з проїзджої частини по вул. Ковпака в м. Березне, Попач І.І. - щодо 
облаштуваанню місць відпочинку громадян у лісових зонах на виїзді з м.Березне, 
Сичик М.М. - щодо заміни лампочок розжарювання по вулицях міста, які вийшли із 
ладу, Гулевич В. В. - щодо ямкового ремонту на вул. Зірненській в м. Березне., Куц 
А. В. -- щодо обмеження швидкості руху і паркування транспорту по вул. 
Андріївській, дотримання правил благоустрою у місті Березне і активності у цьому 
питанні депутатів міської ради, прибирання прилеглої території тротуару і дороги 
до торгових об”єктів на центральних вулицях міста, Рачок П.Т. - щодо вжиття 
заходів до громадян, які порушують правила благоустрою у місті та окультурення 
місць відпочинку. 
Вирішили: 



1.Інформацію першого заступника Березнівського міського голови Тарасюк 
В.В. який доповів про план роботи Березнівської міської ради у 2014 році прийняти 
до уваги. 
2.Направити лист від громадської ради Березнівському міському голові Пилипаці 
О. Ф. щодо встановлення додаткових дорожних знаків, які обмежують швидкість 
руху транспорту по вул. Андріївській та визначають місця для паркування 
транспорту. 
Голосували: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 
Голову громадської ради Попача І.І., який ознайомив присутніх із заявами 
поданими громадськими організаціями “За справедливість” та “Захист дітей війни” 
щодо включення їх представників до складу громадської ради. 
Виступили: 
Куц А. В., яка повідомила, що в Положенні про громадську раду при районній 
державній адміністрації передбачено, що склад громадської ради затверджується 
на підставі протоколу установчих зборів і строк повноважень складу громадської 
ради два роки. Включення до складу нових представників Положення та інші 
установчі документи не передбачають. 
Попач І. І. запропонував діяти відповідно до нормативної бази і не включати до 
складу громадської ради нових членів. Також виступаючі запропонували 
представникам інших громадських організацій бути присутніми на засіданнях 
громадської ради та пропонувати свої пропозиції для активного обговорення і 
прийняття рішень. 
Вирішили: 

1. До складу громадської ради при районній державній адміністрації нових 
уповноважених представників інститутів громадянського суспільства не включати. 
2.Запропонувати бажаючим представникам інститутів громадянського суспільства 
бути присутніми на засіданнях громадської ради та брати участь у обговоренні тих 
чи інших питань. 
Голосували: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

  

Голова громадської ради                                                                         Попач І.І. 
Секретар                                                                                             Гудько А.В. 
 


