ПРОТОКОЛ №4
засідання Громадської ради
при Гайсинській райдержадміністрації
15.09.2021року

м. Гайсин

Головуючий - Колісніченко О.І., секретар засідання- Мураховська К.К.
Присутні: 12 членів Громадської ради, (всього 18), а також запрошені: голова
райдержадміністрації Головашич Л.В., заступник голови райдержадміністрації
Альчук Д.П., голова районної ради Савчук В.В., представники ЗМІ
Відсутні: Журавков В.В., Полиця О.Б., Слюсарєв А.В., (мали можливість
дистанційного прийняття участі), Данилюк В.І., Грабовська В.Д., Обертинська
Н.П. - відсутні з поважних причин.

Слухали: Колісніченка О.І. про затвердження порядку денного.
Вирішили: затвердити запропонований порядок денний.
Голосували: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0

Порядок денний:

1. Обговорення питань діяльності та співпраці голови райдержадміністрації з
членами громадської ради.
2. Видача посвідчень членам громадської ради.
3. Заходи по боротьбі з коронавірусом Covid-19 в районі.
4. Напрацювання
питань
по
круглому
столу
з
представниками
правоохоронних органів (поліція, прокуратура, СБУ) та керівництвом 59
ОМПБ для обговорення ситуації з цих та інших питань в районі та з
подальшим інформуванням населення.
5. Різне.
І. СЛУХАЛИ: Головашич Л.В., яка повідомила, що сьогодні запланована поїздка
в м. Вінницю у справах, тому, зважаючи на наполегливе прохання ради, може
приділити лише 10 хв. свого часу на засідання громадської ради, а також у неї
захворів син, але вона не може піти на лікарняний по догляду дитиною, так як
одна працює на 120 кілометрів. Довела до відому, що Гайсинська районна рада
«забрала» 8 млн. грн у громади на своє утримання, тому громадській раді потрібно
працювати не з РДА, а з райрадою. Звернула увагу, що громадська рада має сама
працювати, адже на сьогоднішній день в РДА немає всіх повноважень вирішувати
озвучені питання. А щодо видачі посвідчень, то вона не поставить гербову печатку
на них - тому організовуйте нові громадські організації.

ВИСТУПИЛИ:

1. Колісніченко О.І. не розуміючи позицію, вислови та перекручування інформації
головою РДА - в черговий раз звернувся з проханням реагувати на звернення ради
та з проханням видати посвідчення членам громадської ради для ефективної та
оперативної роботи ради, та наголосив, що про гербову печатку не було навіть
прохання від ради.
2. Краєвський А.М. озвучив ряд проблем в Ольгопільській та Чечельницькій
громадах.
3. Тарковський А.М. озвучив проблеми в Бершадській та інших громадах у
земельних питаннях та наголосив на важливості в допомозі голови
райдержадміністрації, як представника влади, у їх вирішенні.
4. Мураховська К.К. наголосила на обов’язковій присутності на засіданнях
громадської ради голови, або заступників голови райдержадміністрації.
УХВАЛИЛИ: надати інформацію про незрозумілу позицію та поведінку голови
РДА, до вищого керівництва для надання оцінки, припиненню свавілля головою
РДА та вжиття відповідних мір до неї.

И.СЛУХАЛИ: Видача посвідчень членам громадської ради
ВИСТУПИЛИ:
1. Колісніченко О.І.в черговий раз наголосив на важливості видачі посвідчень
членам громадської ради, адже вони є представниками громадськості своїх
громад.

Результати голосування:
«За» - 12.
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
УХВАЛИЛИ: Звернутись до голови райдержадміністрації з листом про видачу
посвідчень членам громадської ради
Результати голосування:
«За» - 12
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Ш.СЛУХАЛИ: Заходи щодо боротьби з коронавірусом Covid-19 в районі.

ВИСТУПИЛИ: Альчук П.Д. проінформував про стан боротьби з коронавірусом
в районі та звернув увагу, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб
подолання пандемії COVID-19
УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до уваги

ІУ.СЛУХАЛИ: Напрацювання питань по круглому столу
ВИСТУПИЛИ:
1. Краєвський А.М. повідомив, що на круглий стіл приїдуть люди з усього
Гайсинського району, адже невирішених питань дуже багато
2. Тарковський А.М. наголосив на присутності на заході заступника голови
райдержадміністрації та засобів масової інформації.
3. Мураховська К.К. звернулася з проханням дотримання регламенту та
толерантності, адже бажаючих виступити багато.
4. Наголосив, що у цьому заході можуть прийняти участь всі бажаючі, з
дотриманням порядку та соціальної дистанції.
УХВАЛИЛИ: інформацію із круглого столу взяти до уваги та вжити заходів по
наданню допомоги у вирішенні піднятих питань.

Голова громадської ради
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