
ПРОТОКОЛ № 2 

Громадської ради  Роздільнянської районної державної адміністрації 

 

31.05.2019 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 6 осіб, відповідно до списку, який додається до 

протоколу. 

Запрошені: 

- Голова Роздільнянської районної державної адміністрації Бараненко Н.В.;  

- Роздільнянський міський голова Шовкалюк В.О.; 

- Завідувач сектору молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації Трачук В.І.. 

 

Порядок денний: 

1. Питання стану та розвитку фізичної культури та спорту в районі 

2. Які будуть вжиті заходи для поводження з безпритульними тваринами. 

3. Про затвердження Постанови Кабінету Міністрів України від 24.14.2019 

року №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2010 року №996» 

4. Різне 

 

Голосували:  

«За» -   6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий поінформував присутніх про порядок денний та запропонував розпочати 

засідання. 

 

Порядок денний: 

1. СЛУХАЛИ: Питання стану та розвитку фізичної культури та спорту в районі 

Трачук В.І. доповіла, що в Роздільнянському районі сектором здійснюється робота згідно 

з «Програмою розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-

2021 роки». Інформувала в яких спортивних змаганнях прийняли участь спортсмени 

району та які заходи було проведено протягом року. 

Наразі в районі ведуться роботи по будівництву міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям в с.Кошари. В минулому році в районі відкрито міні-футбольне поле зі 

штучним покриттям в с.Кам’янка та міні-футбольне поле зі штучним покриттям в 

м.Роздільна ЗОШ І-ІІІ ст. №4.  

Замітайло В.М. виступаючи розповів про роботу дитячої юнацької спортивної школи та 

запропонував провести аналіз стану розвитку фізичної культури і спорту та її спортивної 

бази. 



Бараненко Н.В. наголосила, що слід внести по необхідності на розгляд зміни у діючу 

програму з урахуванням потреб. 

 

За результатами обговорення  першого питання  Замітайло В.М запропонував 

проаналізувати стан розвитку фізичної культури та спорту та спортивної бази. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

Проголосували: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

2.  Комісії з питань гласності, культури, освіти, фізичної культури та спорту 

громадської ради провести роботу по аналізу розвитку фізичної культури і спорту 

та спортивної бази 

 

2. СЛУХАЛИ: Щодо вжитих заходів для поводження з безпритульними 

тваринами 

 

Шовкалюк В.О. доповів, що за підрахунками міської ради у місті проживають 

близько150 безпритульних тварин. На території міста діє притулок для безпритульних 

тварин місткістю до 35 тварин, який знаходиться у власності жителя міста.  

На даний час, відкриття міського притулку для більшої кількості тварин, з урахуванням 

всіх необхідних вимог відповідно до законодавства, є складним. 

Василенко В.М. запропонував інформувати жителів міста про відповідальне ставлення до 

собак, які підгодовуються в особистому порядку. Отже ці тварини є досить агресивними 

до дітей та інших людей, тому їх потрібно утримувати на привʼязі з використання 

наморднику. 

 

За результатами обговорення  другого питання було вирішено інформацію взяти до 

відома.  

Долучити Роздільнянське районне управління Головного управління Держспоживслужби 

Одеської області з метою конкретних пропозицій до вирішення турбуючого питання. 

Підготувати інформаційні матеріали, про відповідальне відношення до безпритульних 

тварин з подальшим опублікуванням в ЗМІ. 

Інших пропозицій не надходило. 

 

Проголосували: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Надати пропозицію до Роздільнянської міської ради до підготовки інформаційних 

матеріалів, про відповідальне відношення до безпритульних тварин з подальшим 

опублікуванням в ЗМІ. 

3. Долучити на наступне засідання громадської ради Роздільнянське районне 

управління Головного управління Держспоживслужби Одеської області з метою 

конкретних пропозицій до вирішення турбуючого питання. 



3. СЛУХАЛИ Про затвердження Постанови Кабінету Міністрів України від 

24.14.2019 року №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 року №996» 

 

Ладунська-Амонс О.В. інформувала, що 24.04.2019 року №353 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996» внесені певні зміни до 

чинної постанови. 

Так, Пункт 6 постанови викласти в такій редакції: 

“6. З метою забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та 

організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, формування та реалізації 

державної політики, вирішення питань місцевого значення проводяться зустрічі: 

голів громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та 

Севастопольській міських держадміністраціях, з Прем’єр-міністром України, іншими 

членами Кабінету Міністрів України, Державним секретарем Кабінету Міністрів України, 

державними секретарями міністерств; 

голів громадських рад, утворених при районних, районних у мм. Києві та 

Севастополі держадміністраціях, відповідно з Головою Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій, не рідше ніж 2 рази на рік.”. 

 У п.7. Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового 

голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення 

про спосіб формування складу громадської ради приймається органом виконавчої влади. 

п.7 підпункт 2 Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або 

менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування 

на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому 

разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються 

обраними до складу громадської ради, а також внесення інших змін. 

Відповідно до затверджених цього Роздільнянською райдержадміністрацією має бути 

видано нове розпорядження про «Положення про громадську раду при Роздільнянській 

районній державній адміністрації» з урахуванням змін до постанови. 

За результатами обговорення  другого питання було вирішено інформацію взяти до 

відома.  

 

Проголосували: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію взяти до відома.  

 

2. Привести нормативно-правові акти у відповідність відповідно до норм чинної 

постанови. Рекомендувати Роздільнянській райдержадміністрації внести певні 

зміни до  Положення про громадську раду при Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

  



 

4. Різне 

Василенко В.М. довів до відома присутніх про отримання клопотання від представника 

Громадської організації «Роздільнянська районна організація Ветеранів органів 

внутрішній Справ України» Балухатого М.І. щодо включення до порядку денного 

наступної громадської ради питання заборони підпалу на території міста, із залученням 

фахівців Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, 

Роздільнянського міськрайонного відділу ГУ ДСНС в Одеській області та Роздільнянської 

міської ради. 

Проголосували за включення питання на наступне засідання: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Балухатий М.І. інформував присутніх про вирішення питання пільгового проїзду у 

міському транспорті пільгової категорії населення, яке було заплановано винести на 

засідання та подякував за оперативне реагування Роздільнянську міську раду. 

 

Жаборюк В.В. звернулась до присутніх розглянути питання пільгового проїзду ветеранів 

Другої світової війни, які проживають на території району та користуються пільговим 

проїздом лише на тієї ділянки, яка фінансується з місцевого бюджету сільської ради. Така 

ситуація відбувається тому, що сільські ради покривають перевезення лише у 

приміському транспорті, а транспорт по м.Роздільна покривається міською радою. 

Василенко В.М запропонував Жаборюк В.В. підготувати клопотання до громадської ради 

для можливого розгляду його на наступному засіданні. 

 

Проголосували: 

«За» - 6 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Порядок денний вважати вичерпаним 

 

 

 

 

Голова громадської ради                                                                                   В.М.Василенко 

 

Секретар громадської ради                                                                  О.В.Ладунська-Амонс  


