ЗАТВЕДЖУЮ
Голова громадської ради при
районній державній адміністрації
В.Г. Станкович
ПРОТОКОЛ № 2
засідання громадської ради при районній державній адміністрації
08 листопада 2013 року
Взяли участь:
Таліян М.Й. – заступник голови районної державної адміністрації;
Мішко Мар’яна Михайлівна – провідний спеціаліст відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації
об’єднань громадян, реєстраційної служби свалявського районного
управління юстиції.
Члени громадської ради:
1.Гейпел Віктор Тиберійович – голова районної громадської організації
„Спортивний клуб Олімпія”.
2.Калабішка Сергій Олександрович – голова громадської організації
„Мотоклуб „Домашник”.
3.Коробова Світлана Іванівна – голова райкому профспілки працівників
культури Свалявського району.
4.Кушнір Володимир Іванович – член районної громадської організації
„Товариство підкарпатських русинів”.
5.Немеш
Марія Петрівна – голова громадської організації
Всеукраїнського жіночого народно-демократичного об’єднання „Дія”.
6.Плоскіна Оксана Олексіївна – голова громадської організації
„Асоціації фермерів та приватних землевласників Свалявського району”.
7.Шетеля Василь Юрійович – голова Свалявської районної громадської
організації „Право захист”.
8.Станкович Володимир Георгійович – член правління громадської
організації „Рідне Закарпаття”.
9.Безик Владислав Михайлович – голова громадської організації
„Федерація футболу Свалявського району”
10.Канчі Михайло Васильович – голова районної ради ветеранів війни і
праці, Збройних Сил та правоохоронних органів України.
11.Орловський Микола Петрович – голова Всеукраїнської громадської
організації парламентських журналістів.
1. Слухали:
об’єднання».

Роз’яснення норм Закону України «Про громадські
Доповідач: Мішко М.М.
Виступили: Станкович В.Г.
Безик В.М.
Гайпел В.Т.
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Вирішили: Протокольно:
1. Взяти до відома інформацію щодо змін у Законі України «Про громадські
об’єднання».
2. Слухали: Про затвердження Плану роботи громадської ради при районній
державній адміністрації.
Доповідач: Станокович В.Г.
Виступили: Канчі М.В.
Безик В.М.
Орловський М.П.
Немеш М.П.
Вирішили: Протокольно:
1.Схвалити План роботи громадської ради при райдержадміністрації.
2.Рекомендувати голові райдержадміністрації погодити План роботи
громадської ради при райдержадміністрації.
Рішення прийнято одноголосно.
3. Слухали: Про стан організації роботи з прийому документів на
оформлення субсидій в Свалявській філії ПАТ «Закарпатгаз».
Доповідач: Канчі М.В.
Виступили: Поцков В.І.
Гайпел В.Т.
Калабішка С.О.
Немеш М.П.
Плоскіна О.О.
Орловський М.П.
Канчі М.В.
Вирішили: Протокольно:
1.Заслухавши доповідача, вирішили інформацію взяти до відома.
4. Слухали: Про розгляд звернення депутата Свалявської міської ради Стеця
Михайла Івановича про вивчення питання щодо проведення незаконних
будівельних робіт на захопленій прибудинковій території за адресою:
м.Свалява, вул. Головна, буд. 60.
Доповідач: Станкович В.Г.
Виступили: Поцков В.І.
Гайпел В.Т.
Калабішка С.О.
Немеш М.П.
Коробова С.І.
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Мигович В.І.
Вирішили: Протокольно:
1.Звернутися до голови райдержадміністрації з клопотанням щодо вивчення
питання, порушеного у зверненні, відповідними структурними підрозділами
та інформування про підсумки вивчення вказаного вище питання громадської
ради і заявника.
5.Слухали:
Про
райдержадміністрації.

затвердження

бланку

громадської

ради

при

Доповідач: Станкович В.Г.
Виступили: Коробова С.І
Немеш М.П.
Вирішили: Протокольно:
1. Рекомендувати голові райдержадміністрації погодити бланк громадської
ради при райдержадміністрації.
6. Слухали: Розглянути на наступному засідання питання: «Дозвільна
зайнятість дітей у вільний від навчання час як соціально-педагогічна
проблема».
Доповідач: Немеш М.П.
Виступили: Коробова С.І.
Вирішили: Протокольно:
1. Внести до порядку денного на чергове засідання громадської ради питання
«Дозвільна зайнятість дітей у вільний від навчання час як соціальнопедагогічна проблема».
7. Слухали: Про розміщення інформації про засідання громадської ради на
сайті райдержадміністрації.
Вирішили: Протокольно:
1. Інформацію про засідання та діяльність громадської ради розміщувати на
сайті райдержадміністрації.
Секретар громадської ради

О.В. Калабішка

