
Протокол № З 
засідання Громадської ради 

при Гайсинській районній державній адміністрації

м. Гайсин 25 червня 2021 року

Головуючий - Колісніченко О.І. секретар - Грабовська В.Д. 
Присутні - 9 членів Громадської ради (всього - 1 8).
Присутні:

1. Наконечна А.Л. - керівник апарату Гайсинської РДА.
2. Лещенко В.А. - представник юридичного відділу райдержадміністрації.

Журавков в.В., Козовіта 1.В., Краєвський А.М., Сколотяний В.А., Мураховська К.К. (мали 
можливість дистанційного прийняття участі), Обертинська Н.П., Полиця О.Б. Соловей А.С. та 
Міхасьова О.В. - відсутні з поважних причин.
Слухали: Колісніченка О.І. про затвердження порядку денного. 
Вирішили: затвердити запропонований порядок денний.
Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0

Порядок денний:
1. Інформація Голови ГР Колісніченка О.І. про результати виконання рішень попереднього 

засідання.
2. Інформація керівника апарату райдержадміністрації щодо затвердження Положення про 

ГР та надання посвідчень членам Громадської ради, відповідно до рішення про 
затвердження складу громадської ради.

3. Обговорення запитів щодо проблеми масиву «Сонячний» (відрізок траси М-12) за 
зверненням жителів масиву про безпеку руху громадян на даній ділянці.

4. Інформація антикорупційної комісії щодо зловживань при використанні земельних 
ресурсів.

1.Інформація Голови ГР Колісніченка О.І. про результати виконання рішень попереднього 
засідання.

Слухали: Колісніченка О.І., який ознайомив присутніх про те, що головою РДА не затверджено 
нове Положення про ГР та не видані посвідчення членам ГР відповідно до розпорядження 
Гайсинської райдержадміністрації щодо затвердження складу громадської ради при Гайсинській 
районній державній адміністрації.

Вирішили: Завершити питання затвердження нового Положення, замість запропонованого РДА - 
яке суперечить Типовому Положенню, після поданого звернення до голови РДА щодо 
затвердження нового Положення про громадську раду ( в новій редакції).

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.

2.Інформація керівника апарату райдержадміністрації щодо надання посвідчень членам 
Громадської ради, відповідно до рішення про затвердження складу громадської ради.

Слухали: Наконечну А.Л. яка пояснила присутнім, що так як дане питання не відноситься до 
компетенції райдержадміністрації, заступник голови районної державної адміністрації 
Несвятий С. написав лист-звернення директору департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації Василюк С.М. про можливість 
затвердження відредагованого Положення про громадську раду ( в новій редакції) та надання 
посвідчень членам ГР.
Вирішили: Дотримуючись процедури отримання відповіді на лист-звернення у визначений 

законом термін, вирішити питання щодо розгляду нашого звернення та затвердження



відредагованого Положення про громадську раду. В іншому випадку підготувати звернення до 
вищестоящих органів.

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. Обговорення запитів щодо проблеми масиву « Сонячний» (відрізок траси М-12) за 
зверненням жителів масиву про безпеку руху громадян на даній ділянці.

Слухали: Колісніченка О.І., який ознайомив присутніх із запитами, які вже були надіслані до 
різних організацій та отриманими відповідями на них та необхідності вжити дієвих заходів для 
виправлення ситуації.
Вирішили: Підготувати звернення до голови РДА щодо термінового вирішення питання щодо 
проблеми масиву «Сонячний» (відрізок траси М-12) за зверненням жителів масиву про безпеку 
руху громадян на даній ділянці.

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.

4. Інформація аптикорупційної комісії щодо зловживань при використанні земельних 
ресурсів

Слухали: Тарковського А. та Сахар В. про наявну інформацію щодо незаконного використання 
земельних ділянок у Бершадській та Соболівській ОТГ та про необхідність організації «круглого 
столу» з представниками правоохоронних органів для обговорення ситуації з цих та інших питань 
в районі та з подальшим інформуванням населення.
Вирішили: Підготувати звернення до голови РДА щодо:

1. вивчення питання про незаконне використання земельних ресурсів та можливості 
проведення повного та всебічного аудиту земельних ресурсів Гайсинського району, де на 
думку громадян, є зловживання;

2. організувати «круглий стіл» з представниками правоохоронних органів (поліція, 
прокуратура, СБУ) для обговорення ситуації з цих та інших питань в районі та з 
подальшим інформуванням населення, орієнтовно в другій декаді вересня 2021 року.

Голосували: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.


