Громадська рада
29 жовтня відбулося засідання громадської ради при Свалявській районній
державній адміністрації, на якому було розглянуто такі питання порядку
денного: формування складу, вибори голови та затвердження положення
громадської ради. У засіданні громадської ради взяв участь голова Свалявської
райдержадміністрації Іван Дрогобецький.

Під час обрання голови громадської ради при Свалявській районній державній
адміністрації та його заступників члени консультативно-дорадчого органу при
РДА підтримали кандидатуру члена правління громадської організації „Рідне
Закарпаття” Володимира Станковича. Новообраний керівник громадської ради
запропонував кандидатури трьох своїх заступників: голову громадської
організації „Федерація футболу Свалявського району”, депутата районної ради
Владислава Безика, голову районної ради ветеранів війни і праці, Збройних Сил
та правоохоронних органів України Михайла Канчі, голову Всеукраїнської
громадської організації парламентських журналістів Миколу Орловського.
Володимир Станкович обґрунтував свій вибір, наголосивши, що Владислав
Михайлович Безик і Михайло Васильович Канчі мешканцям Свалявщини
відомі, а Микола Петрович Орловський недавно став жителем району, коли
переїхав зі столиці на постійне місце проживання в Голубине, тому
запропонував М. П. Орловському коротко розповісти про себе. Голова
Всеукраїнської громадської організації парламентських журналістів Микола

Орловський зазначив, що свого часу, побувавши на Свалявщині, був вражений
красою нашого краю і не тільки вирішив оселитися тут, а й всіляко сприяти
популяризації туристичних і рекреаційних можливостей цього мальовничого
куточка Закарпаття, який має всі підстави пишатися своїми оздоровницями і
готелями. Всі кандидатури заступників голови громадської ради здобули
підтримку членів ради.
У своєму виступі Володимир Станкович зазначив, що громадська рада
покликана напрацьовувати пропозиції райдержадміністрації з врахуванням
інтересів жителів Свалявщини і наголосив: рішення громадської ради носять
рекомендаційний характер. „Голова районної державної адміністрації Іван
Іванович Дрогобецький ініціював зміни у різних сферах суспільного життя
Свалявщини, то ж громадська рада, до складу якої входять лідери та активісти
районних громадських і профспілкових організацій, повинна з усією
відповідальністю поставитися до завдань, визначених у положенні про
громадську раду при райдержадміністрації, щоб продукувати рішення,
максимально корисні очільнику району в його багатогранній діяльності”, –
звернувся до своїх колег В. Г. Станкович.
Голова райдержадміністрації Іван Дрогобецький подякував членам громадської
ради за їхню роботу на громадських засадах у цьому консультативнодорадчому органі й висловив сподівання на конструктивну результативну
співпрацю районної виконавчої влади та громадської ради. Очільник району
підкреслив: „Ми всі знаємо, що є питання, які можна вирішити на місцевому
рівні, а є такі, вирішення яких на рівні району неможливо домогтися при всіх
стараннях. Тому будемо спільними зусиллями намагатися змінити на краще те,
що у нашій компетенції. Всі ви представляєте не лише громадські організації, а
й певні соціальні групи, тож, сподіваюся, працюючи в громадській раді, ви
будете виразниками їхніх поглядів та очікувань. Переконаний: ефективна
робота громадської ради при райдержадміністрації сприятиме постійному
діалогу між жителями району та виконавчою владою”.
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