
ПРОТОКОЛ № 1 

Громадської ради  Роздільнянської районної державної адміністрації 

 

11.03.2021 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 

- Начальник відділу надання адміністративних послуг міської ради 

- Віталій Писаревський 

- Заступник Начальника відділу надання адміністративних послуг міської ради 

Тетяна Виноградова. 

- Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 

районної державної адміністрації Світлана Чернецька. 

 

Порядок денний: 

1. Про актуальні проблемні питання на території Роздільнянського району 

2. Про роботу відділу «Центр надання адміністративних послуг» Роздільнянської 

міської ради у зв’язку з трансформацією. 

3. Про зміни в структурі Роздільнянської райдержадміністрації, у зв’язку з 

адміністративно-територіальним устроєм. 

4. Різне 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Приходько С.М. розповів про поточну ситуацію в районі, зосередивши свою увагу на 

підготовці до проведення у квітні-травні щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За 

чисте довкілля». Під час акції проводяться заходи з ліквідації несанкціонованих 

сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання та приведення у належний 

санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та 

господарських майданчиків, місць для вигулу домашніх тварин (собак), кладовищ, 

братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, 

тротуарів та велосипедних доріжок, зупинок міського транспорту, а також забезпечення 

очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах. 

Бондаренко В.М. запропонувала громадським організаціям доєднатись до акції. 

Василенко В.М. підтримав пропозицію, зазначивши, що було б непогано закріпити по 

окремій ділянці за кожною громадською організацією в районі. 

Сидоренко В.Г. виступила з пропозицію проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи для населення про заплановану акцію через ЗМІ та соціальні мережі. 

Замітайло В.М. запропонував визначитись з руйнівними будівлями на території 

м.Роздільна 

 

 

 



Присутніми було підтримано пропозиції та вирішено рекомендувати: 

1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо запланованої акції «За 

чисте довкілля» в ЗМІ та соціальній мережі. 

2. Направити звернення до Роздільнянської міської ради з проханням виділити 

ділянку для прибирання представниками громадських організацій. 

3. Направити лист-запит до Роздільнянської міської ради щодо з’ясування питання 

занедбаних будівель, а саме плани на їх подальшу експлуатацію в майбутньому: 

будівля колишнього СПТУ-29, будівля колишньої лазні, що розміщується на вул. 

Чорноморського козацтва, недобудовані житлові будинки по вул. Свято-

Миколаївська (біля міської ради) і 40-років Перемоги та приміщення колишнього 

супермаркету «Окос».  

 

Голосували:  

«За» -   8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію до відома 

2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо запланованої акції «За 

чисте довкілля» в ЗМІ та соціальній мережі. 

3. Направити звернення до Роздільнянської міської ради з проханням виділити 

ділянку для прибирання представниками громадських організацій. 

4. Направити лист-запит до Роздільнянської міської ради щодо з’ясування питання 

занедбаних будівель, а саме плани на їх подальшу експлуатацію:  

- будівля колишнього СПТУ-29 ( вул. Привокзальна),  

- будівля колишньої лазні (вул. Чорноморського козацтва), 

- недобудовані житлові будинки по вул. Свято-Миколаївська (біля міської ради) і 

40-років Перемоги; 

- приміщення колишнього супермаркету «Окос» (вул. Європейська).  

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Писаревський В.В. інформував про специфіку роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Роздільнянської міської ради у зв’язку з трансформацією, який 

розміщується за адресою м.Роздільна, вул. Шевченка 85 

Виноградова Т.І. повідомила про перелік послуг, які надаються відділом вказуючи на 

графік роботи та телефонів для зв’язку. 

Балухатий М.І. поцікавився процедурою отримання субсидій та пільг через ЦНАП. 

 

Проголосували: 

«За» - 8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

 

 

  



 

СЛУХАЛИ: 

Головко О.Я. інформувала про суттєві зміни в структурі Роздільнянської 

райдержадміністрації, у зв’язку з адміністративно-територіальним устроєм та як це вплине 

на подальшу роботу громадської ради при райдержадміністрації 

 

Проголосували: 

«За» - 8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Ладунська-Амонс О.В. зазначила, що до громадської ради при райдержадміністрації 

надійшло звернення від Балухатого М.І., у якому назначено, що метою вшанування 

подвигу ліквідаторів аварії у зв’язку з виконанням Указу Президента України №556/2020 

від 09.12.2020 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та 

підготовки заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи» потрібно направити 

лист-запит до Роздільнянської, Лиманської та Степанівської громад з рекомендацією 

вшанувати ліквідаторів аварії ювілейною медаллю. 

 

Проголосували: 

«За» - 8 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

2. Направити листи до Роздільнянської, Лиманської та Степанівської громад з 

проханням виділити кошти на придбання ювілейних медалей для ліквідаторів 

аварії у зв’язку з 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. 

 

 

Порядок денний вважати вичерпаним 

 

 

 

 

 

Голова громадської ради                                                             В.М. Бондаренко 

 

Секретар громадської ради                                                                  О.В.Ладунська-Амонс  


