
Протокол № 7

Розширене засщання ГромадськоУ Ради при Сват1вськш

райдержадмш1стращ1.
17 грудня 2017 року

11-00 година

Велика зала заадань РайонноТ ради

Головуючий: 1рха Ю.С.

Секретар: Матв1евська Ю.М.

325 члешв Громадсько'1 ради:

Присутш 17

В1 д сутн! 8

Присутш члени Громадсько'1 ради:

1. Давиденко С.В. 7. Кузнецова О.А. 13. Соколов С.М.

2. Звонок Д.О. 8. ЛюбченкоЮ.О. 14. Селш 1.1.

3. 1рха Ю.С. 9. ЛяшевичО.1. 15. РибалкаО.В.

4. Кривошея М.1. 10. Привалова Л.М. 16. Таран В.1.

5. КараушО.М. 11. Проскурш О.П. 17. Якубов О.А.

6. Кузнецова О.В. 12.Матв1евськаЮ.М

Запрошен!: Члени Громад сько'1 ради при Сват1вськш полщп.

Пропозищя розпочати засщання

Голосували: За 17_

Проти О(нуль)
Г 1_̂

Утримались О(нуль)

Р1шення прийнято.

Зас1дання оголошуеться в!дкритим.

Хвилина мовчання за загиблими вошами.

Порядок денний.

1. Про поди' як! вщбулися на апаратн!й нарад! у Сват1вськш райдержадм1н1страцп 11

грудня 2017 року.

2. Обговорення «Бюджет громадськоТ учасп».

3. Р1зне.

По першому питанию голова ГромадськоТ ради 1рха Ю.С. розпов!в, що И

грудня 2017 року, теля апаратноТ наради в Сват1вськш РДА стався прикрий

шцидент м!ж членом Громадсько'1 ради Любченком Ю.О. та пращвником

Сват1вськоТ РДА, вод!ем голови РДА Мухтарова Д.Х.
За шформащею, яку ми маемо Мухтаров Д.Х. звернувся до;пршцДрЗ,здявою,

що Любченко Ю.О. перешкоджав проведению апаратноУ на^ада^_^ш^т^не_лопчно д

некоректно, тому що протокол проведения апаратнод нашди„ .̂,л._в_,щЮмур не

вщображений факт зриву наради Любченком Ю.О. СВАПВСЫ^А РАЙОШ!А
} ДЕРЖАВНА АДЭД?И;С"^Д !?'.- : , __



Члени ГромадськоУ ради запросили журналют!в з незалежноУ телерадю-

компанп 1РТА для проведения прес-конференщУ, яка вщбулася И грудня о 14— в

кабшет! голови Сват1вськоУ РДА Мухтарова Д.Х.(Повна верс!я прес-конференщУ

викладена на Уои ТиЬе).

Ще 1рха Ю.С. зазначив, що практично вс! звернення та пропозищУ вщ

ГромадськоУ ради до голови Сват1вськоУ РДА 1гноруються та надаються вщписки.

Наприклад, громадяни та члени ГромадськоУ ради виявили в с. Маньювка

самозахват земл!, а саме, три конкретш дшянки, невщомими людьми. Активюти

запропонували голов! РДА та першому заступнику Либ! О.В. поУхати туди 1 на мющ

роз!братися в ситуащУ, але вони вщмовилися.

Також ми зафжсували факт вирубки стор!чних дуб!в на дшянках Галчиного та

Медвежого люу, звернулися до голови Сват1вськоУ РДА та до полщи - реакщУ вщ

влади немае.

Ми вважаемо, що виконавчою владою в Сват1вському район! порушуеться

. Конституц1я УкраУни Стаття 13. Земля, п надра, атмосферне пов!тря, води! та 1нш1

природы ресурси, як! знаходяться в межах територ1У УкраУни, природн! ресурси и

континентального шельфу, виключноУ (морськоУ) економ1чноУ зони е об'ектами

права власност! УкраУнського народу. В1д 1мен1 УкраУнського народу права власника

зд!йснюють органи державноУ влади та органи мюцевого самоврядування в межах,

визначених Конститущею.

Також по першому питанию виступив голова Сват1вського осередку ГО

«ВсеукраУнського об'еднання «Антикр1м1нальний виб!р» Любченко Ю.О.Вш

розпов!в, що саме з вищевикладеними питаниями вш прийшов на апаратну нараду 1

звернувся до голови РДА та присутшх кер1вник!в структурних пщроздшв,

Сват1вськоУ РДА, але його звернення було про!гноровано та за наказом голови РДА

Мухтарова Д.Х. вивели з зали засщань та ще и побили. Любченко Ю.О. зазначив що

ним була подана заява до Сват1вського вщдшку пол1щУ та до прокурора

Сват1вського району.

3 другого питания члени ГромадськоУ ради заслухали шформащю про

«Бюджет ГромадськоУ участ!» 1 запропонували звернутися до Сват1вського мюького

голови та до голови РайонноУ ради з пропозищею про розроблення Положения про

громадський бюджет участь

3. В питании р!зне обговорили ситуащю в район! про зб!р батьювських кошт!в на

потреби школи. Кузнецова О.В. запропонувала провести «круглий стш» з

кер!вником вщдшу осв!ти, пращвниками методкаб!нету, директорами шкш та

головами батьювських ком1тет!в шкш району, де запропонувати 1 обговорити

бшьш прозорий та д!евий механ!зм благодшних внесюв для навчальних заклад!в.



Головуючий 1рха Ю.С. допов!в що питания, як! були поставлены на розгляд

ГромадськоТ ради вичерпаш. С пропозищя закрити засщання. Хто за цю

пропозищю

За 17
ПрОТИ ^

Утримались -
Р1шення прийнято.

Засщання оголошуеться закритим.

Слава УкраМ!!! Героям Слава!!!

Голова ГромадськоТ ради
при Сват1вськш РДА

Секретар ГромадськоУ ради

1рха Ю.С.

Матв!евська Ю.М.


