
Громадська рада при Дергачівській районній державній адміністрації

Протокол №1 
засідання громадської ради

Дата проведення: 25 лютого 2016 року 
Час проведення: 15.00
Місце проведення: зала засідань Дергачівської РДА 

На засіданні присутні:
I .Бережний Микола Михайлович - голова Дергачівської районної 
громадської організації ветеранів України Дергачівського району Харківської 
області.
2. Генькін Яків Ізраілович - голова правління Об'єднання промисловців та 
підприємців Дергачівського району.
3. Гужва Ольга Олексіївна - голова правління громадської організації 
«Асоціація консалтингових технологій».
4. Ємець Віра Романівна - заступник голови Дергачівської районної 
організації Всеукраїнського союзу жінок-трудівниць «За майбутнє України».
5. Кузьменко Олександр Сергійович - голова Дергачівської районної спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).
6. Мриль Володимир Миколайович - голова профспілкового комітету 
медичних працівників комунального закладу охорони здоров'я районного 
територіального об'єднання «Дергачівська центральна районна лікарня»
7.Осадчий Олександр Станіславович - керівник благодійної організації 
«Громадська солідарність Д ергачівщини».
8.0строверх Андрій Юрійович член відокремленого підрозділу громадської 
організації «Всеукраїнська організація Самооборона Майдану» у Харківській 
області.
9. Піддубний Костянтин Сергійович - член Громадського інформаційно- 
методичного центру «Всесвіт».
10. Праско Олександр Іванович - голова Дергачівської районної громадської 
організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль 
України»
II .Сереико Валентина Михайлівна - голова Дергачівської районної 
організації профспілки працівників освіти і науки України .

Порядок денний:
1 .Затвердження плану роботи на 2016 рік.
2.Про участь громадськості району у заходах щодо благоустрою території 
населених пунктів району.
З .Призначення дати наступного засідання громадської ради.
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І.Слухали:
Осадчого О.С. голову Громадської ради при Дергачівській РДА з проектом 
плану роботи громадської ради на 2016 рік.
1. Постановили:
затвердити план роботи на 2016 рік.
Г ол осу вали:
«за» -11, «проти» -0, «утрималися» - 0.
2. Слухали:
Осадчого О.С. голову Громадської ради при Дергачівській РДА, який 
проінформував про заходи з благоустрою, що будуть проводиться у 
населених пунктах району в рамках безстрокової акції «За чисте довкілля». 
Наголосив на необхідність проведення роз ’яснювальної роботи з населенням 
щодо організації видалення твердих побутових відходів. Звернувся до 
учасників засідання з проханням залучити до робіт з благоустрою 
представників інститутів громадського суспільства.
2. Постановили:
Інформацію прийняти до відома.
Голосували:
«за» -11, «проти» -0, «утрималися» -0.
3. Слухали:
Серенко В.М. секретаря громадської ради з пропозицією про призначення 
дати наступного засідання громадської ради.
З.Постановили:
Призначити наступне засідання громадської ради на 26 травня 2016 року. 
Голосували:
«за» - 11,«проти» -0,«утрим-------  л

Голова громадської ради

Секретар громадської ради Серенко В.М.


