
Протокол №7 

засідання громадської ради при районній державній адміністрації 

  

м. Березне                                                                         20 червня 2014 року 

  

Головуючий: Куц А. В. – заступник голови громадської ради при Березнівській 
районній державній адміністрації 
Присутні: члени громадської ради (10 осіб, список додається), секретар 
громадської ради, начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з 
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату 
райдержадміністрації. 
Запрошені: Голова районної державної адміністрації Єрмаченко Д. В., 
уповноважені представники громадських організацій: голова громадської 
організації «За справедливість» Вишняк Я. О., голова Березнівської районної 
організації Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» Люшин В. 
О., заступник керівника громадського формування з охорони громадського порядку 
«Народна самооборона «Поліська Січ» Кучерук С. С., заступник голови 
Березнівського районного осередку громадської організації «ФРОНТ ЗМІН» 
Наумчук Н.В., голова Березнівської районної молодіжної громадської організації 
«Центр Молодіжних Ініціатив «РАЗОМ» Ящук В. Й., член Березнівської районної 
громадської організації «Майдан» Барканова О.В. 
Порядок денний: 
1.Про внесення змін до Положення про Громадську раду при 
райдержадміністрації. 
2.Про включення до складу громадської ради нових представників інститутів 
громадянського суспільства. 
3.Про виключення зі складу громадської ради при районній державній адміністрації 
уповноваженого представника від районної громадської організації 
Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” Кузнєцову 
Марію Йосипівну, у зв”язку зі смертю. 
4.Про присвоєння Березнівській гімназії ім”я Миколи Буховича. 
5.Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. 
6. Різне 

Слухали: Куц А. В., -заступника голови громадської ради про внесення змін до 
Положення про Громадську раду при райдержадміністрації, яка проінформувала, 
що на розгляд громадської ради надійшли документи 6 громадських організацій, 
уповноважені представники яких бажають брати участь у роботі ради. Для того, 
щоб прийняти нових представників до складу громадської ради необхідно внести 
зміни до Положення про Громадську раду. Пропонується у п. 9 внести зміни та 
доповнити наступним змістом : “У випадку, коли до закінчення двухрічного строку 
повноважень Громадської ради надійшли заяви від інших громадських організацій 



про бажання стати членом громадської ради, то це питання вирішується на 
засіданні громадської ради після вивчення всіх поданих документів на розгляд. 
Протокол подається на погодження районній державній адміністрації”. 
Виступили: 
Члени громадської ради, які підтримали внесені зміни до Положення про Громадську раду. 

Вирішили: 

Внести зміни до п. 9 Положення про Громадську раду виклавши в наступній 
редакції: “У випадку, коли до закінчення двухрічного строку повноважень 
Громадської ради надійшли заяви від інших громадських організацій про бажання 
стати членом громадської ради, то це питання вирішується на засіданні 
громадської ради після вивчення всіх поданих документів на розгляд. 
Протокол подається на погодження районній державній адміністрації”. 
Голосували: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 
Куц. А. І. - заступника голови громадської ради про включення до складу громадської ради нових 

представників інститутів громадянського суспільства. 

Виступили: 
Члени громадської ради, які підтримали включення до складу громадської ради 
нових представників інститутів громадянського суспільства. 
Вирішили: 

Включити до складу Громадської ради при райдержадміністрації наступних 
представників інститутів громадянського суспільства: голова громадської 
організації «За справедливість» Вишняк Я. О., голова Березнівської районної 
організації Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» Люшин В. 
О., заступник керівника громадського формування з охорони громадського порядку 
«Народна самооборона «Поліська Січ» Кучерук С. С., заступник голови 
Березнівського районного осередку громадської організації «ФРОНТ ЗМІН» 
Наумчук Н.В., голова Березнівської районної молодіжної громадської організації 
«Центр Молодіжних Ініціатив «РАЗОМ» Ящук В. Й., член Березнівської районної 
громадської організації «Майдан» Барканова О. В. 
Голосували: «За» - 10, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 
Куц А. В.- заступника голови громадської ради про Про виключення зі складу 
громадської ради при районній державній адміністрації уповноваженого 
представника від районної громадської організації Всеукраїнського союзу жінок-
трудівниць “За майбутнє дітей України” Кузнєцову Марію Йосипівну, у зв”язку зі 
смертю. 
Виступили: 
Члени громадської ради, які підтримали запропоновану пропозицію, та рекомендували громадській 

організації “За майбутнє дітей України” внести на розгляд громадської ради іншу кандидатуру 

відповідного інституту громадянського суспільства, що передбачено п.7 Положення про Громадську 

раду. 

Вирішили: 



Виключити зі складу громадської ради при районній державній адміністрації 
уповноваженого представника від районної громадської організації 
Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” Кузнєцову М. 
Й., у зв”язку зі смертю та рекомендували громадській організації внести на розгляд 
громадської ради іншу кандидатуру від організації, що передбачено п.7 Положення 
про Громадську раду. 
Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: 
Куц А. В.- заступника голови громадської ради про присвоєння Березнівській 
гімназії ім”я Миколи Буховича, яка поінформувала, що на розгляд громадської 
ради надійшли документи від Березнівської гімназії щодо розгляду відповідного 
питання. 
Виступили: 
Члени громадської ради: Батюк О. М., яка висловила думку про недоцільність розгляду даного питання 

на даний час, оскільки це фінансові витрати для установи. Куц А. В, яка повідомила, що виготовлення 

меморіальної дошки бере на себе громадська організація “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, а інші фінансові 

витрати - трудовий колектив закладу. 

Вирішили: 

Підтримати ініціативу колективу Березнівської гімназії щодо присвоєння 
навчальному закладу ім”я Миколи Буховича. 
Голосували: «За» - 13, «Проти» - 0, «Утримався» - 3. 
Слухали: Куц А. В., -заступника голови громадської ради про внесення змін до 
Конституції України щодо децентралізації влади. 
Виступили: 
Члени громадської ради, які підтримали запропоновані зміни до Конституції, 
зокрема в частині, що стосується децентралізації влади. 
Вирішили: 

Підтримати запропоновані пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації влади та 

направити в райдержадміністрацію для узагальнення. 

Голосували: «За» - 16, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
У питанні “Різне” виступили: 
Куц А.В.-заступник голови громадської ради, яка поінформувала про ті питання, які вдалося вирішити 

громадській раді за останній час та над якими слід працювати оскільки залишаються не вирішеними. 

Єрмаченко Д. В.-голова райдержадміністрації, який поінформував присутніх уповноважених 

представників про виконання рішень прийнятих на попередньому засіданні громадської ради та закликав 

громадські, релігійні організації та установи долучитися до проекту “Україна піднімає прапори”. 

Також голова райдержадміністрації запропонував членам громадської ради 
підтримати шляхом голосування наступні пропозиції: 
-Запропонувати виконкомам сільських рад, на території яких здійснюється одноразова торгівля в неділю, 

порушити питання перед депутатами рад про перенесення одноразової торгівлі з неділі на інший день. 

-Запропонувати виконкомам сільських, селищної, міської рад порушити питання перед депутатами рад 

про заборону торгівлі спиртними напоями у неділю. 



-Запропонувати люстраційному комітету, створеному ГО “Майдан”, подати документи на її членів для 

ознайомлення на засіданні громадської ради. 

Голосували: «За» - 14, «Проти» - 1, «Утримався» - 1. 
 

Голова громадської ради                                                                          Попач І.І. 

  

Секретар                                                                                               Гудько А.В. 
 


