
ПРОТОКОЛ № 2 

Громадської ради  Роздільнянської районної державної адміністрації 

 

15.06.2020 р.                                                                           Місце проведення наради: 

м. Роздільна, 

вул. Незалежності, 9 

2-й поверх, зала засідань 

Час проведення:  10.00 

 

Головуючий:  Бондаренко Валентина Миколаївна 

 

На громадській раді були присутні 8 осіб, відповідно до списку, який додається до 

протоколу. 

Запрошені: 

- Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Сергій Приходько 

- Керівник апарату районної державної адміністрації Ольга Головко 

 

Порядок денний: 

1. Про хід реалізації реформи децентралізації на території Одеської області, 

нашого району 

2. Звіт про роботу громадської ради за 2018-2020 роки 

3. Різне 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головко О.Я., яка інформувала про схвалення законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та 

організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку із 

утворенням (ліквідацією) районів». Проектом адміністративно-територіального устрою 

області передбачено створення 6 районів: Одеського, Білгород-Дністровського, 

Болградського, Ізмаїльського, Подільського, Роздільнянського з наданням місту Роздільна 

статусу центру об'єднаного району. 

 

Голосували:  

«За» -   8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію до відома 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ладунська-Амонс О.В. поінформувала про роботу громадської ради при 

райдержадміністрації протягом 2018-2020 років, у якому зазначено, що за звітний період 

проведено 10 засідань, на яких розглянуто 14 питань (додається) 

Приходько С.М. подякував за проведену роботу за період каденції та висловив надію, що з 

новим складом робота буде не менш продуктивною. 

 

Проголосували: 

«За» - 8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Ладунська-Амонс О.В., яка поінформувала, що до секретаріату громадської ради при 

райдержадміністрації надійшли клопотання щодо порушення у приміському 

електротранспорті спрямуванням  Роздільна І – Одеса Головна,  Одеса Головна – 

Роздільна І, Одеса Головна – Мигаєве, Вапнярка – Одеса, Одеса Головна – Вапнярка ст.13 

Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», а саме пасажири всупереч 

попереджувальних надписів палять у заборонених місцях  – тамбурах приміських потягів, 

що шкідливо впливає на стан здоров'я інших пасажирів та порушує правила пожежної 

безпеки на залізничному транспорті. 

 

Проголосували: 

«За» - 8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Направити пропозиції до райдержадміністрації щодо направлення листа: 

-  до Регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" щодо дотримання 

Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення». 

 

 

 

Порядок денний вважати вичерпаним 

 

 

 

 

 

Заступник голови громадської ради                                                           В.М. Бондаренко 

 

Секретар громадської ради                                                                  О.В.Ладунська-Амонс  


