
ПРОТОКОЛ №2 

засідання Громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації 

Дата та час проведення: 19 жовтня 2018  року, 11 год. 00 хв.  

Місце проведення: зал засідань Роздільнянської райдержадміністрації (м. Роздільна, вул. 

Незалежності, 9)  

Присутні від Роздільнянської райдержадміністрації:  

Бараненко Н.В. голова районної державної адміністрації 

Ладунська-Амонс О.В. завідувач сектору комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації 

Присутні від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):  

6 представників ІГС,  (список додається). 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Затвердження Положення про громадську раду 

2. Затвердження Регламенту громадської ради 

3. Створення постійних комісій громадської ради та затвердження їх складу 

4. Затвердження плану роботи громадської ради на IV квартал 2018 року 

5. Призначення наступного засідання громадської ради 

6. Різне 

Голосували: «за» -   6 

ВИРІШИЛИ: 

Залишити порядок денний без змін. 

З першого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Василенко В.М., який довів до присутніх норми Положення про громадську раду при 

Роздільнянській райдержадміністрації та запропонував затвердити його і надати на 

погодження голові Роздільнянської райдержадміністрації на погодження. 

Балухатий М.І. вніс пропозицію щодо доповнення Положення про громадську раду при 

Роздільнянській райдержадміністрації пунктом наступного змісту: «Член громадської 

ради має посвідчення, що підтверджує його особу та відповідні повноваження і 

використовується у випадках, передбачених у законодавстві». 

ГОЛОСУВАЛИ: „за” –    6            

ВИРІШИЛИ:  

затвердити  Положення  про громадську раду при Роздільнянській райдержадміністрації із 

доповненням  щодо посвідчення членів громадської ради (додається) і надати його голові 

Роздільнянської райдержадміністрації на погодження. 

З другого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Василенко В.М., який довів до присутніх норми Регламенту громадської ради при 

Роздільнянській райдержадміністрації та запропонував затвердити його.  



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6 

ВИРІШИЛИ:  

затвердити  Регламент громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації 

(додається). 

З третього питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Василенко В.М., який запропонував на розгляд громадської ради пропозиції щодо 

створення 3 постійних комісій громадської ради та затвердити їх персональний склад.  

ГОЛОСУВАЛИ «за» - 6 

ВИРІШИЛИ:  

Створити три постійних комісій громадської ради при Роздільнянській 

райдержадміністрації та затвердити їх персональний склад (додається). 

З четвертого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Василенко В.М., який  довів до членів громадської ради проект плану роботи  громадської 

ради при Роздільнянській райдержадміністрації на IV квартал 2018 року та запропонував 

затвердити його. 

Присутні обговорили та внесли корективи запропонованому плану. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за” –    6  

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити план роботи  громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації на 

IV квартал 2018 року 

З пятого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Василенка В.М. який  запропонував призначити наступне засідання громадської ради при 

Роздільнянській райдержадміністрації з порядком денним: 

-  впровадження інклюзивної освіти в районі; 

- стан впровадження медичної реформи первинної ланки медицини тощо; 

- Різне 

Замітайло В.М. виніс пропозицію щодо призначення наступного засідання громадської 

ради при Роздільнянській райдержадміністрації на 08.11.2018 року об 11.00  

Інших пропозицій не надходило. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

„за” –    6  

ВИРІШИЛИ:  

наступне засідання громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації провести 

на 08.11.2018 року об 11.00 з порядком денним: 

-  впровадження інклюзивної освіти в районі; 

- стан впровадження медичної реформи первинної ланки медицини тощо; 



- Різне 

З шостого питання Порядку денного  

СЛУХАЛИ:  

Балухатого М.І. який запропонував підготувати всім представникам громадської ради при 

Роздільнянській райдержадміністрації посвідчення, що підтверджує його особу та 

відповідні повноваження. 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за” –    6  

ВИРІШИЛИ:  

Секретарю підготувати посвідчення членам громадської ради при Роздільнянській 

райдержадміністрації, що буде затверджувати особу. 

 

 

 

Голова громадської ради                                                                                   В.М.Василенко 

 

Секретар громадської ради                                                                         О.В.Ладуська-Амонс  


