
Протокол № 2
засідання громадської ради при Дергачівській районній державній адміністрації

на 2017-2019 роки

м. Дергачі 08.12.2017
року

Присутні: 8 членів громадської ради при Дергачівській РДА. Відсутні: 7 членів 
громадської ради (Бережний М.М., Генькін Я.І., Карпенко О.В., Коробка Є.С., Марєйкіна
О.Л., Острогін Ю.М., Серенко В.М.).

Надійшла пропозиція до проекту порядку денного від члена громадської ради Промської 
Н.І. щодо внесення в порядок денний проекту про підтримку ініціативи проекту 
“Інноваційна країна”. Інших пропоицій не надходило. Засідання оголошено відкритим.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Плану роботи громадської ради на 2018 рік.
2. Про виведення члена громадської ради Серенко В.М. зі складу громадської 

ради.
3. Про обговорення питання щодо ситуації, яка склалась навколо приміщення 

центральної дитячої бібліотеки.
4. Про обговорення питання щодо примусу на підписку газети Вісник 

Дергачівщини.
5. Про підтримку ініціативи проекту “Інноваційна країна”

Різне
1. Виступ краєзнавця Петра Дороганова щодо необхідності порушення питання про 

надання офіційного статусу паркової зони Удянському саду в м. Дергачі.

1. Затвердження Плану роботи громадської ради на 2018 рік.

ВИСТУПИВ: Анчишкін О.В., з інформацією про проект Плану роботи громадської ради 
на 2018 рік. Було підтримано пропозицію зачитати повний перелік пунктів плану та за 
необхідності обговорити кожний пункт.
СЛУХАЛИ: Промську Н.І. щодо необхідності затвердження маршруту від м. Дергачі до 
станції метро Перемога та збору підписів мешканців.
СЛУХАЛИ: Густиліна С.В. щодо рейдів з ветеранами АТО щодо проїзду сміттєвозів та 
виливання нечистот.
СЛУХАЛИ: Зайцеву І.В. щодо розвитку та підтримки націонлаьної скаутської організації 
України, “Пласт”.
СЛУХАЛИ: Бобракова В.І. щодо загону ТРО
СЛУХАЛИ: Мріля В.М. з приводу міністерської програми “Доступні ліки” та виділених 
коштів.

ВИРІШ ИЛИ: Затвердити План роботи громадської ради на 2018 рік..
Результати голосування:
“За” - 8, “проти” -  0, “утримались” -  0.

2. Про виведення члена громадської ради Серенко В.М. зі складу громадської
ради.



СЛУХАЛИ: Анчишкіна О.В. з інформацією про обрання Серенко Валентина Михайлівна 
депутатом Малоданилівської селищної ради ОТГ. Згідно пункту 6 Положення про 
громадську раду, до складу громадської ради не можуть бути обранні представники 
громадських організацій, яка є народними депутатами, депутатами Верховної ради 
Автономної республіки Крим та місцевих рад. Згідно цього, виникла необхідність вивести 
члена громадської ради.

ВИРІШИЛИ: вивести члена громадської ради Серенко В.М. зі складу громадської ради 
відповідно до п. 6 Положення про громадську раду.

Результати голосування:
“За” - 8, “проти” -  0, “утримались” -  0.

3. Про обговорення питання щодо ситуації, яка склалась навколо приміщення 
центральної дитячої бібліотеки.

СЛУХАЛИ: Кантемир Л.Ф., члена громадської ради, директора бібліотечної районної 
філії щодо ситуації, яка склалась навколо приміщення центральної дитячої бібліотеки.
А саме, переміщення центральної дитячої бібліотеки зі свого приміщення до маленького 
приміщення центральної бібліотеки на другому поверсі.

ВИРІШИЛИ: звернутись до голови Дергачівської районної державної адміністрації з 
проханням вирішення ситуації на користь бібліотеки.

Результати голосування:
“За” - 8, “проти” -  0, “утримались” -  0

4. Про обговорення питання щодо примусу на підписку газети Вісник 
Дергачівщини.

СЛУХАЛИ: Анчишкіна О.В., голову громадської ради про оприлюднені в мережі 
повідомлення про примус на підписку газети Вісник Дергачівщини.

ВИРІШИЛИ: за умови надходження звернень про примус від громадян, звертатись до 
голови Дергачівської районної державної адміністрації з проханням звернути увагу на 
порушення.

Результати голосування:
“За” - 8, “проти” -  0, “утримались” -  0

5. Про підтримку ініціативи проекту “Інноваційна країна”

СЛУХАЛИ: Промську Н.І. про підтримку її ініціативи проекту “Інноваційна країна”. 
(Додається).
СЛУХАЛИ: Густіліна С.В. з пропозицією підтримати проект але перед поданням до 
голови Дергачівської районної державної адміністрації вивчити детально текст проекту. 
СЛУХАЛИ: Анчишкіна О.В. з підтримкою пропозиції Густіліна С.В.

ВИРІШИЛИ: підтримати ініціативу проекту “Інноваційна країна” Промської Н.І.. Після 
вивчення та перевірки на відповідність до Законодавства України звернутись до голови



Дергачівської районної державної адміністрації з проханням запровадити проект.

Результати голосування:
“За” - 8, “проти” -  0, “утримались” -  0

Різне

1. Виступ краєзнавця Петра Дороганова щодо необхідності порушення питання 
про надання офіційного статусу паркової зони Удянському саду в м. Дергачі.

СЛУХАЛИ: Густіліна С.В. про відсутність коштів в бюджеті та пропозицією звернутись 
до ЮНЕСКО та відповідних органів щодо зазначеного питання.

ВИРІШИЛИ: Виступ взяти до відома

Результати голосування:
“За” - 8, “проти” -  0, “утримались” -  0

Інших пропозицій до порядку денного першого засідання громадської ради при 
Дергачівській районній державній адміністрації не надходило. Засідання оголошено 
закритим.

Секретар громадської ради при 
Дергачівській районній державній адміністрації

Голова громадської ради при
Дергачівській районній державній адміністрації

Анчишкін О.В.

Зайцева І.В.


