Протокол №4
засідання громадської ради при районній державній адміністрації
м. Березне

15 травня 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.,
окремі
запрошені
представники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації та громадськості.
Порядок денний:
1. Про обговорення стану виконання районного бюджету на 2015 рік.
2.Про визнання Росії агресором.
3.Про виконання норм Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки» .
4.Про звернення до виконавчого комітету міської ради щодо присвоєння звання Почесний
громадянин міста Березне.
5.Про відзначення Дня міста Березне та Дня молоді.
6.Про стан пасажирського перевезення в Березнівському районі.
Голосували за порядок денний: «За» -11, «Проти» -0, «Утримався» - 1.
Слухали: Про обговорення стану виконання районного бюджету на 2015 рік.
Виступили: Цьомко Л. З. - начальник фінансового управління райдержадміністрації, яка
доповіла про виконання бюджету за І квартал 2015 року.
Кравчук О. Й, - член громадської ради, який вказав на те, що діюча бюджетна система
породжує корупцію і її треба міняти.
Люшин В. О., - член громадської ради, який поставив запитання до начальника
фінансового управління щодо використання бюджетних коштів на встановлення
твердопаливних котлів, на що отримав вичерпну відповідь.
Вирішили: Звіт начальника фінансового управління райдержадміністрації Цьомко Л. З.,
прийняти до уваги. Друкований розгорнутий варіант звіту залишити в секретаріаті для
послідуючого ознайомлення всіх бажаючих (додається).
Голосували: «За» -12, «Проти» -0, «Утримався» -1.
Слухали: Про визнання Росії агресором.
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, Сухан В. Г, - заступник голови
громадської ради, Трохлюк Н. О. , Кравчук О. Й., Вишняк Я. О. - члени громадської ради,
які запропонували прийняти відповідне звернення та направити в районну раду.
Вирішили: Прийняти відповідне звернення та направити в районну раду (додається).
Голосували: «За» -12, «Проти» -0, «Утримався» -1.

Слухали: Про виконання норм Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки» .
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який запропонував
підтримати депутатський запит депутата Березнівської районної ради Сухана В.Г. щодо
заборони встановлення памятників вождям тоталітарного режиму і демонтажу існуючих, а
також заборони назв вулиць їх іменами. Також Кравчук О. Й., Вишняк Я. О. - члени
громадської ради запропонували засудити тоталітарні режими.
Вирішили: підтримати депутатський запит депутата Березнівської районної ради Сухана
В.Г. щодо заборони встановлення памятників вождям тоталітарного режиму і демонтажу
існуючих, а також заборони назв вулиць їх іменами (додається).
Голосували: «За» -11, «Проти» -0, «Не голосував» -1.
Слухали: Про звернення до виконавчого комітету міської ради щодо присвоєння
звання Почесний громадянин міста Березне.
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який запропонував
звернутися до Березнівської міської ради щодо присвоєння звання Почесний громадянин
міста Березне Герою України Івану Городнюку (посмертно), учасникам АТО Володимиру
Пастушку та Андрію Усачу.
Кравчук О. Й., член громадської ради запропонував лише кандидатуру Івана Городнюка.
Вирішили: Направити відповідне звернення до міської ради щодо присвоєння звання
Почесний громадянин міста Березне Герою України Івану Городнюку (посмертно),
учасникам АТО Володимиру Пастушку та Андрію Усачу.
Голосували: «За» -13, «Проти» -0, «Утримався» -0.
Слухали: Про відзначення Дня міста Березне та Дня молоді.
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який ознайомив присутніх з
програмою святкування Дня міста Березне та запропонував внести додатково наступні
пропозиції щодо відзначення Дня міста Березне та Дня молоді:
1. Проведення всеукраїнського відкритого турніру зі змішаних єдиноборств ім.Героя
України Івана Городнюка на День молоді в м.Березне;
2. Проведення хіп-хоп фестивалю ім.Героя України Івана Городнюка в місті Березне;
3. Рекомендувати виконавчому комітеті Березнівської міської ради прийняти рішення про
заборону продажу алкоголю та тютюну в громадських місцях під час святкування Дня
молоді та Дня міста Березне.
Кравчук О. Й, Момотюк Н. С, - запропонували перед початком урочистостей провести
спільну молебень. Зайченко О. П. - підтримав заборону продажу алкоголю та тютюну в
громадських місцях під час святкування Дня молоді та Дня міста Березне.
Вирішили: 1.Звернутися до райдержадміністрації та районної ради щодо проведення
всеукраїнського відкритого турніру зі змішаних єдиноборств ім.Героя України Івана
Городнюка на День молоді в м.Березне а також проведення хіп-хоп фестивалю ім.Героя
України Івана Городнюка в місті Березне;
2. Рекомендувати виконавчому комітеті Березнівської міської ради прийняти рішення про
заборону продажу алкоголю та тютюну в громадських місцях під час святкування Дня
молоді та Дня міста Березне.

3.Запропонувати Березнівській міській раді перед початком урочистостей провести
спільну молебень.
Голосували: «За» -13, «Проти» -0, «Утримався» -0.
Слухали: Про стан пасажирського перевезення в Березнівському районі.
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який ознайомив членів громадської
ради з підсумками проведення “круглого столу” за участю перевізників та громадськості.
Кравчук О. Й., член громадської ради вніс пропозицію звернутись до голови
райдержадміністрації щодо сприяння збільшенню нерегулярних перевезень у районі.
Вирішили:1.Рекомендувати голові Березнівської районної державної адміністрації:
-звернутися в Антимонопольний комітет України з приводу корегування тарифів на
пасажирське перевезення перевізниками в Березнівському районі;
- зобов’язати відповідальну особу РДА в стислі терміни підготувати та затвердити
відповідні рішення (регуляторні акти), які дозволять провести в районі тендери на
внутрішньорайонні маршрути;
-звернутися в місцеві ради щодо приведення автобусних зупинок, які знаходяться на
території відповідної ради до нормативно-законодавчих вимог;
-зобов’язати керівництво Соснівського та Березнівського автовокзалу, перевізників
району розмістити в приміщеннях автовокзалу та транспортних засобах інформацію щодо
рейсів, часу відправлення з автостанції, вартості проїзду, кілометражу між населеними
пунктами, інформацію про те хто здійснює перевезення, контактної особи до якої можна
направити скаргу тощо.
2.Пропозицію Кравчука О. Й, відносно звернення до голови райдержадміністрації щодо
сприяння збільшенню нерегулярних перевезень у районі направити у секретаріат
громадської ради на доопрацювання.
Голосували: «За» -11, «Проти» -0, «Утримався» -2.

Голова громадської ради
Секретар

Ящук В. Й.
Гудько А.В.

