
ПРОТОКОЛ № 1 

Громадської ради  Роздільнянської районної державної адміністрації 

 

29.03.2019 р.                                                                           Місце проведення наради: 

м. Роздільна, 

вул. Незалежності, 9 

кабінет №2, 2-й поверх. 

Час проведення:  11.00 

 

Головуючий:  Василенко Володимир Миколайович 

 

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

протоколу. 

 

Порядок денний: 

1.   Про проведену роботу громадської ради 

2. Про затвердження плану роботи громадської ради на  ІІ квартал 2019 року 

3. Про організацію та проведення  Всеукраїнської  естафети  пам’яті  «Слава 

визволителям  України»  з  нагоди  75-ої  річниці визволення  України та  

району  від нацистських загарбників у Другій світовій війні 1939 –1945 

років. 

 

Голосували: «ЗА» -   6 

ВИРІШИЛИ: 

Залишити порядок денний без змін (додається до протоколу)..    

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий поінформував присутніх про порядок денний та запропонував розпочати 

засідання. 

 

Порядок денний: 

1. СЛУХАЛИ: Про проведену роботу громадської ради 

 

Доповідач: Василенко Володимир Миколайович – голова Громадської ради матеріали 

доповіді додаються до протоколу. 

За результатами обговорення  першого питання 

 

Проголосували: 

«За» - 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

2.  Винести на розгляд питання утримання безпритульних тварин повторно на 

наступне засідання громадської ради 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи громадської ради на  ІІ квартал 

2019 року  

 

Доповідач: Василенко Володимир Миколайович – голова Громадської ради озвучив 

питання, з урахуванням плану роботи райдержадміністрації на 2 квартал. 

Балухатий М. запропонував внести до плану питання пільгового проїду у міському 

транспорті. 



Інших пропозицій не надходило. 

За результатами обговорення  першого питання 

 

Проголосували: 

«За» - 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти план роботи на ІІ квартал з урахуванням пропозицій членів 

громадської ради 

 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію та проведення  Всеукраїнської  естафети  пам’яті  

«Слава визволителям  України»  з  нагоди  75-ої  річниці визволення  України та  

району  від нацистських загарбників у Другій світовій війні 1939 –1945 років. 

 

Доповідач:  - Жаборюк Валентина Володимирівна – голова Роздільнянської районної 

організації ветеранів Одеської області,  матеріали доповіді додаються до протоколу.  

За результатами обговорення  третього питання 

 

Проголосували: 

«За» - 6 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома 

Доручити (рекомендувати):  

- Надати до районної газети «Вперед» повідомлення про пошук благодійників 

для опублікування краєзнавчої книги В.Самодєлова; 

- Активізувати роботу пришкільних волонтерських організацій 

- Взяти участь у заході. 

 

 Призначення наступного засідання громадської ради  
 

З урахування пропозицій наступне засідання попередньо заплановано на 25 квітня 2019 

року об 11.00. 

 

 

 

 

Голова громадської ради                                                                                   В.М.Василенко 

 

Секретар громадської ради                                                                  О.В.Ладунська-Амонс  

 


