
Протокол №3 
засідання громадської ради при районній державній адміністрації 

м. Березне                                                      02 квітня 2015 року 

Головуючий: Ящук В. Й. - голова громадської ради 
Присутні: уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (20 осіб, 
список додається), голова районної державної адміністрації Мельник М. П, голова 
районної ради Ничипорук В. М., уповноважений представник районної державної 
адміністрації, в. о. першого заступника голови адміністрації Удод В. Ф., начальник відділу 
з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової 
інформації апарату райдержадміністрації, секретар ради Гудько А. В., окремі запрошені 
представники громадськості. 
Головуючий: вступне слово надається присутнім на засіданні громадської ради голові 
райдержадміністрації Мельнику М. П. та голові районної ради Ничипоруку В. М. 

Мельник М. П. - закликав до співпраці, наголосив на таких напрямках роботи: допомога 
армії, боротьба з корупцією, виконання програми соціально-економічного розвитку 

Ничипорук В. М.- закликав до конструктивної співпраці з районною радою. 

Порядок денний: 
1. Про обрання секретаріату та постійних комісій громадської ради. 

2. Про затведження плану роботи громадської ради на 2015 рік. 

3. Про затвердження Положення громадської ради при районній державній адміністрації. 

4. Про стан пасажирського перевезення в Березнівському районі. 

Голосували за порядок денний: «За» -20, «Проти» -0, «Утримався» - 0. Прийнято 
одноголосно. 
Слухали: Про обрання секретаріату та постійних комісій громадської ради. 
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який запропонував обрати секретаріат 
в складі: голови ради, заступників голови ради, секретаря ради, голів постійних комісій. 
Вирішили: обрати секретаріат в складі: голови ради, заступників голови ради, секретаря 
ради, голів постійних комісій. 
Голосували: «За» -18, «Проти» -0, «Утримався» -2. 
Виступили: Ящук В. Й. - голова громадської ради, який запропонував створити 6 
постійних комісій громадської ради при районній державній адміністрації в наступному 
складі: 

Комісія з питань бюджету, фінансів та податків: Беженар Г. М. - голова комісії, Євгеюк О. 
О, Якимець І. І. 

Комісія з економічних питань та спільної власності територіальних громад району, 
розвитку суспільно-політичних процесів та громадянського суспільства:, Кравчук О. Й -
голова комісії, Кучерук С. С, Люшин В. О, 

Комісія з питань розвитку села, агропромислової політики, земельних відносин, 
природних ресурсів та екології: Авакумов М. С. -голова комісії, Момотюк Н. С., Рачок П. 
Т. 



Комісія з питань гуманітарної політики, розвитку фізкультури і спорту, молодіжних 
ініціатив: Зайченко О. П. - голова комісії, Бокеєв І. А., Трохлюк Н. О., Ільницький В. В. 

Комісія з питань соціального захисту, охорони здоров”я та наслідків аварії на ЧАЕС: 
Гулевич В. В. -голова комісії, Барканова О. В., Попач І. І, Батюк О. М. 

Комісія з питань боротьби з корупцією, законності, правопорядку, суспільної моралі, 
розвитку місцевого самоврядування та зв”язків з депутатським корпусом районної ради: 
Вишняк Я. О.- голова комісії, Куц. А. В. 

Вирішили: створити 6 постійних комісій громадської ради при районній державній 
адміністрації в наступному складі: 

Комісія з питань бюджету, фінансів та податків: Беженар Г. М. - голова комісії, Євгеюк О. 
О, Якимець І. І. 

Комісія з економічних питань та спільної власності територіальних громад району, 
розвитку суспільно-політичних процесів та громадянського суспільства:, Кравчук О. Й -
голова комісії, Кучерук С. С, Люшин В. О, 

Комісія з питань розвитку села, агропромислової політики, земельних відносин, 
природних ресурсів та екології: Авакумов М. С. -голова комісії, Момотюк Н. С., Рачок П. 
Т. 

Комісія з питань гуманітарної політики, розвитку фізкультури і спорту, молодіжних 
ініціатив: Зайченко О. П. - голова комісії, Бокеєв І. А., Трохлюк Н. О., Ільницький В. В. 

Комісія з питань соціального захисту, охорони здоров”я та наслідків аварії на ЧАЕС: 
Гулевич В. В. -голова комісії, Барканова О. В., Попач І. І, Батюк О. М. 

Комісія з питань боротьби з корупцією, законності, правопорядку, суспільної моралі, 
розвитку місцевого самоврядування та зв”язків з депутатським корпусом районної ради: 
Вишняк Я. О.- голова комісії, Куц. А. В. 

Голосували: «За» -19, «Утримався» -0, “Не голосував” - 1 

Слухали: Про затведження плану роботи громадської ради на 2015 рік. 
Виступили: Ящук В. Й.- голова громадської ради, який відповідно до поданих пропозицій 
членами громадської ради запропонував наступний перелік питань на розгляд у 2015 році: 

1.Про соціальний захист, фінансову, матеріальну та медичну допомогу воїнам АТО та їх 
сімей. Розроблення проекту цільової програми соціального захисту, фінансової, 
матеріальної та медичної допомоги воїнам АТО та їх сімей в Березнівському районі та 
винесення на розгляд районної ради. 

2.Про діяльність органів влади, правоохоронних органів щодо запобігання і протидії 
корупції в Березнівському районі. 

3.Шляхи та інструменти здійснення громадського контролю за використанням бюджетних 
коштів. Про публічний контроль закупівель:відкритість інформації, контроль цін, 
відкритість тендерів, відкритий доступ для громадян конкретної та правдивої інформації 
щодо: оголошень про проведення тендерів; поданих тендерних пропозицій; підсумкових 
результатів та переможців. 

4.Про обговорення стану виконання районного бюджету на 2015 рік. 



5.Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Березнівського району 
на 2016 рік. 

6.Про діяльність та контроль діяльності культурно-розважальних закладів Березнівського 
району. 

7.Про благоустрій в місті Березне, затвердження Генерального плану міста, 
впорядкування порядку надання дозволів на встановлення малих архітектурних форм в 
місті, пим”ятників та пам”ятних знаків. 

8.Про розвиток сфери паркування та упорядкування паркувального простору 
автомобільного транспорту в м. Березне. 

9.Про перевірку законності приватизації та передачі об”єктів в оренду з комунальної 
власності району. 

10.Про доцільність побудови ГЕС в с. Губків та збереження річки Случ (дамбування русла 
річки) 

11.Про урочисте відзначення 70-х роковин з дня смерті Миколи Буховича, священника, 
засновника Товариства “Просвіта” в м. Березне. 

12.Про відновлення пільг для жителів 4 зони радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

13.Про негативний вплив на екологію та здоров”я жителів м. Березне Рівненської 
сірникової фабрики. 

14.Про національну інформаційну, оборонну безпеку, цивільний контроль, національне 
патріотичне виховання в Березнівському районі. 

15 Про визнання Росії агресором. 

Публічні заходи громадської ради 

1.Круглий стіл “Про стан пасажирських перевезень у Березнівському районі 

2.Круглий стіл “Ефективність впровадження медичної реформи на місцевому рівні” 

3.Круглий стіл “Сучасний стан судоустрою. Реформування судової системи в Україні” 

4.Круглий стіл “Децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування” 

Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради 

1.Висвітлення в ЗМІ засідань громадської ради та її робочих органів 

2.Висвітлення діяльності громадської ради на офіційному веб-сайті райдержадміністрації 
в рубриці “Громадська рада”. 

Воронко Т. Д. -представник благодійного фонду “РУЄВИТ”, яка запропонувала включити 
до плану роботи наступні питання: 

1.Про ліквідацію спадщини комуністичного минулого. 

Авакумов М. С.- член громадської ради, запропонував питання: 

1.Про встановлення дотації на утримання корів. 



Вирішили: 1.Затвердити за основу план роботи громадської ради запропонований 
головою громадської ради на основі поданих та обговорених пропозицій членами 
громадської ради та в цілому з внесеними доповненнями представниками громадськості. 

2.Секретаріату визначитися із термінами розгляду питань та відповідальними членами 
громадської ради у підготовці їх до розгляду. 

3.Опублікувати план роботи громадської ради на 2015 рік на сайті райдержадміністрації у 
рубриці “Громадська рада”. 

Голосували: «За» -20, «Проти» -0, «Утримався» - 0. Прийнято одноголосно. 
Слухали: Про затвердження Положення громадської ради при районній державній 
адміністрації. 
Виступили: Ящук В. Й.,- голова громадської ради, який повідомив, що на даний час 
Положення про громадську раду залишається не погодженим райдержадміністрацією, 
оскільки внесені членами громадської ради зміни щодо прийому на її засіданнях нових 
представників не відповідають затвердженому Кабінетом Міністрів України Типовому 
Положенню про громадську раду. Після доопрацювання питання буде поставлено на 
голосування. 

Вирішили: доопрацювати Положення про громадську раду та подати на затвердження на 
слідуюче засідання. 

Голосували: «За» -19, «Проти» -0, «Утримався» - 1. Прийнято. 

Слухали: Про стан пасажирського перевезення в Березнівському районі. 
Виступили: Ящук В. Й.,- голова громадської ради, який запропонував провести в 
найближчий час засідання круглого столу на дану тематику. Звернутися до відповідних 
органів з приводу зловживань та порушень умов перевезення. Доручити секретаріату 
громадської ради розробити відповідне звернення. 

Окремі члени громадської ради запропонували включити представника громадської ради 
в тендерний комітет. 

Вирішили: 1. Провести в найближчий час засідання круглого столу на дану тематику. 

2.Звернутися до відповідних органів з приводу зловживань та порушень умов перевезення. 

3.Доручити секретаріату громадської ради розробити відповідне звернення. 

4.Запропонувати голові адміністрації включити представника громадської ради в 
тендерний комітет. 

5. Про наслідки розгляду даного питання проінформувати на наступному засіданні. 

Голосували: «За» -20, «Проти» -0, «Утримався» - 0. Прийнято одноголосно. 

  

  

Голова громадської ради                                                                      Ящук В. Й. 
Секретар                                                                                        Гудько А.В. 
 


