
ПРОТОКОЛ № 3 

Громадської ради  Роздільнянської районної державної адміністрації 

 

25.09.2019 р.                                                                           Місце проведення наради: 

м. Роздільна, 

вул. Незалежності, 9 

кабінет №1, 2-й поверх. 

Час проведення:  11.00 

 

Головуючий:  Бондаренко В.М. 

 

На громадській раді були присутні 7 осіб, відповідно до списку, який додається до 

протоколу. 

Запрошені: 

- Перший заступник Роздільнянського міського голови Тєсніков Ю.П. 

- Начальник Роздільнянського міськрайонного відділу ГУДСНС в Одеській 

області Кузьменко С.О. 

 

Порядок денний: 

1. Щодо заходів попередження підпалу багать на території м. Роздільна.  

2. Аналіз розвитку фізичної культури і спорту та спортивної бази району 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Замітайло В.М. з пропозицією перенести питання аналізу розвитку фізичної культури і 

спорту та спортивної бази району у звʼязком з доопрацюванням та залучення фахівців 

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. 

 

Голосували:  

«За» -   7 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Винести на розгляд питання попередження підпалу багать на території м. 

Роздільна.   (додається до протоколу). 

2. Перенести питання розвитку фізичної культури і спорту та спортивної бази району 

на наступне засідання громадської ради із залученням фахівців відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації. 

3. Направити запит до Головного територіального управління юстиції в Одеській 

області щодо загальної кількості спортивних клубів та спортивних організацій, які 

зареєстровані на території району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий поінформував присутніх про порядок денний та запропонував розпочати 

засідання. 

 

Порядок денний: 

СЛУХАЛИ: Щодо заходів попередження підпалу багать на території м. Роздільна.  

Тєсніков Ю.П. інформував що паління сухого листя надзвичайно шкідливо не лише для 

здоров’я людини, а й для екології. Проста альтернатива використання сухої рослинності - 

це робити компостування, тобто утворення компосту з подальшим використання у якості 

добрива. 



Кузьменко С.О.  доповнив виступ констатуючи на кількості пожеж, що виникли наслідок 

підпалу та їх наслідки. 

Балухатий М.І. запропонував задіяти контрольну комісію від міської ради та долучити 

членів до громадської ради до об’їздів з метою боротьби з підпалами багать на території 

міста. 

Поточний М.М. запропонував підготувати лист-пропозицію від громадської ради до 

Роздільнянський відділ поліції ГУНП в Одеській області з метою включення до комісії 

працівників відділу відповідно до компетенції. 

Бондаренко В.М. наголосила на необхідності інформувати через ЗМІ, соціальні мережи 

та офіційні веб-сайти щодо наслідків спалювання сухої рослинності з порушенням 

законодавства. 

 

Інших пропозицій не надходило. 

 

Проголосували: 

«За» - 7 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

2. Рекомендувати 

- Роздільнянської міської раді інформувати через ЗМІ, соціальні мережи та офіційні 

веб-сайти щодо наслідків спалювання сухої рослинності, що є порушенням законодавства. 

- включити до діючої комісії Роздільнянської міської раді представників громадської 

ради під час здійснення контролю. 

- Роздільнянському відділу поліції ГУНП в Одеській області визначити групу 

працівників для включення до робочої комісії міськради для виявлення порушення 

підпалу на території міста. 

 

Слухали: 

Ладунську-Амонс О.В. запропонувала присутнім надати пропозиції для складання плану 

роботи громадської ради при райдержадміністрації на 2020 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

 

Порядок денний вважати вичерпаним 

 

 

 

 

 

Заступник голови громадської ради                                                           В.М. Бондаренко 

 

Секретар громадської ради                                                                  О.В.Ладунська-Амонс  


