
Протокол №8 

засідання громадської ради при районній державній адміністрації 
м. Березне                                                     16 грудня 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: В.о. Першого заступника голови районної державної адміністрації 
Удод В. Ф., голова районної ради Ничипорук В. М. 
Порядок денний: 
1. Звіт голови про роботу громадської ради за період 2013-2014 років. 
2. Про внесення пропозицій до проекту Програми соціально-економічного розвитку 
району на 2015 рік. 
3. Різне. 
Слухали: Попача І. І., -голову громадської ради про роботу громадської ради за 
період 2013-2014 років. ( звіт додається). 
Виступили: 
Члени громадської ради, які обговорили звіт про роботу громадської ради за 
період 2013-2014 років. Внесено пропозиції щодо покращення ефективності 
відповідного дорадчого органу при райдкержадмміністрації на майбутнє. Перед 
членами громадської ради також виступили в.о. першого заступника голови 
районної державної адміністрації Удод В. Ф., голова районної ради Ничипорук В. 
М. 
Вирішили: 

Роботу громадської ради за період 2013-2014 років визнати задовільною. 
Голосували: «За» - 7, «Проти» - 0, «Утримався» - 4. 
Слухали: 
Попача І. І. - голову громадської ради, який ознайомив з порядком формування 
проекту Програми соціально-економічного розвитку району на 2015 рік та 
запропонував представникам інститутів громадянського суспільства подавати свої 
пропозиції до проекту програми через громадську раду або безпосередньо до 
районної ради. 
Виступили: 
Члени громадської ради, які повідомили, що вже працюють над пропозиціями до 
програми а окремі із громадських структур вже їх подали. 
Вирішили: 

1. Доопрацювати пропозиції громадських організацій та подати на розляд для 
відповідного реагування. 
Голосували: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 



У питанні “Різне” виступили члени громадської ради, Я. Вишняк, Н. Трохлюк, , В. 
Гулевич, голова районної ради В. Ничипорук, в. о. першого заступника голови 
райдержадміністрації В. Удод. Обговорювалися питання використання будинку по 
вул. Буховича 58а, відновлення автобусного сполучення у м. Березне, проблему 
аварійної бібліотеки, ремонту вул. Лесі Українки у м. Березне, використання 
апарату для проведення аналізів в Соснівській лікарні. Оприлюднено відповіді які 
надійшли на листи громадської ради. 
Вирішили: 

1.Направити листа від громадської ради до виконкому Березнівської міської ради 
про надання відповіді щодо переведення будинку у м. Березне, вул. Буховича, 58а 
із житлового до загального. 
Голосували: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
2. Створити робочу групу для підготовки та проведення установчих зборів з 
утворення нової громадської ради при райдержадміністрації в складі. Я.Вишняка, 
А. Куц, І. Попача, О. Барканової, Н. Трохлюк, А. Гудько. 
 

 

Голова громадської ради                                                                  І. Попач 

 

Секретар громадської ради                                                           А. Гудько 
 


