ГРОМАДСЬКА РАДА
при Голованівській районній державній адміністрації
ПРОТОКОЛ
14 липня 2017 року

№3
смт. Голованівськ

ГОЛОВА РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Гаврищук Євгенія Леонідівна
Дідоренко Іван Дмитрович
Тріщенко Людмила Миколаївна
Чернієнко Тетяна Анатоліївна
Шкодовський Аскольд Олександрович
Томашевський Василь Борисович
Шквара Марія Іванівна
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ РАДИ:
Кривоус Ігор Віталійович
Цобенко Руслан Олександрович
ЗАПРОШЕНІ:
Бугаєнко О.П., заступник голови райдержадміністрації, Піщик Т.В.,
начальник
відділу
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації, Гонтюк Н.Б, головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації, Навка Г. Г., головний спеціаліст відділу праці і
соціально - трудових відносин управління соціального захисту населення
райдержадміністрації., Плахотнюк А.М., завідувач сектору запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації, Руденко О. А., перший заступник – начальника слідчого
відділу Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області,
Непотенко О.О., зберігач фондів музею історії Голованівського району та
Кравченко Л.П., голова Голованівської районної організація інвалідів
Кіровоградської обласної організації інвалідів “Союз організацій інвалідів
України”.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.
2. Про національно – патріотичне виховання молоді.
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3. Про виконання колективних договорів на підприємствах в установах та
організаціях району.
4. Про стан профілактики злочинності у Голованівському районі.
5. Про припинення членства у Громадській раді Ткачук В.Л. та введення до
складу Громадської ради Кравченко Л.А., голову Голованівської районної
організації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів “Союз
організацій інвалідів України” .
По першому питанню слухали: Непотенка О.О., зберігача фондів музею
історії Голованівського району, який розповів присутнм про відзначення
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років.
По другому питанню слухали: Піщик Т.В., начальника відділу
культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації про роботу з
національно – патріотичного виховання молоді у закладах культури району та
Гонтюк Н.Б., головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації про роботу з національно – патріотичного виховання
молоді у закладах освіти району.
Рішення № 7 додається.
По третьому питанню слухали: Навку Г. Г. головного спеціаліста відділу
праці і соціально - трудових відносин управління соціального захисту
населення райдержадміністрації про виконання колективних договорів на
підприємствах в установах та організаціях району.
Задавала питання: Гаврищук Є.Л., чи проводиться роз’яснювальна робота
щодо укладання колективного договору на всіх підприємствах, які
використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним
органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом.
Відповідь давала: Навка Г. Г. про те, що в районній газеті «Чисте джерело»
розміщено статтю «Реєстрація колективних договорів» опубліковано на вебсайті Голованівської районної державної адміністрації, - надіслано листи
підприємствам різної форми власності щодо необхідності укладання
колективного договору.
Рішення № 8 додається.
По четвертому питанню слухали: Плахотнюка А.М. завідувача сектору
запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи
апарату райдержадміністрації про стан профілактики злочинності у
Голованівському районі та Руденка О.А., першого заступника – начальника
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слідчого відділу Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській
області
Задавала питання: Гаврищук Є.Л. щодо створення громадських формувань з
охорони публічного порядку.
Відповідь давав: Плахотнюк А.М.. про те, щоб рекомендувати органам
місцевого самоврядування прийняти рішення про створення громадських
формувань з охорони публічного порядку.
Рішення № 9 з внесенням змін додається.
По п’ятому питанню слухали: Гаврищук Є.Л., голову Громадської ради при
райдержадміністрації, про припинення членства у Громадській раді при
райдержадміністрації Ткачук В.Л. та введення до складу Громадської ради при
райдержадміністрації Кравченко Л.П.
Рішення № 10 додається.
Додаток на 6 арк. в 1 прим.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 14 серпня 2017 року

№7

Про національно – патріотичне
виховання молоді
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року № 2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації Гонтюк Н.Б. головного
спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та Піщик
Т.В., начальника відділу культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації,
Громадська рада
вирішила:
1.
Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту та відділу культури,
туризму та культурної спадщини райдержадміністрації:
- проводити заходи з національно - патріотичного виховання та заходи з
метою виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і
традицій українського народу в закладах освіти та культури;
- забезпечити роботу Координаційної ради з національно-патріотичного
виховання та виконання Районної цільової програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки;
- залучати до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових
дій на Сході України та учасників Революції Гідності;
2. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
- забезпечити щорічне проведення районного та участь в обласному етапі
гри «Сокід» (Джура);
- забезпечити проведення військово-польових зборів для учнів 10 - 11 класів,
районного та обласних етапів «Захисник Кіровоградщини»;
- сприяти спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження
здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів
національно-патріотичного виховання.
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3. Рекомендувати відділу культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації:
- активізувати роботу бібліотечних закладів району щодо впровадження
нових форм і методів роботи у напрямку національно - патріотичного
виховання, здійснювати пошукову та краєзнавчу роботу з даного питання.
Створювати нові клуби та об’єднання за інтересами національно –
патріотичного спрямування.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 14 серпня 2017 року

№8

Про виконання колективних
договорів на підприємствах в
установах та організаціях району
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року №2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформацію Навки Г. Г. головного
спеціаліста відділу праці і соціально - трудових відносин управління
соціального захисту населення Голованівської райдержадміністрації.
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації:
- проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності укладання
колективного договору на всіх підприємствах, які використовують найману
працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом
або уповноваженим ним органом;
- при перевірці підприємств, установ та організацій з дотримання чинного
законодавства з питань праці звертати увагу на виконання положень
колективних договорів;
- залежно від умов праці закладати в колективний договір більше
державних стандартів.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 14 серпня 2017 року

№9

Про стан профілактики
злочинності у
Голованівському районі
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року №2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації завідувача сектору запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації Плахотнюка А.М. та першого заступника – начальника
слідчого відділу Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській
області Руденка О. А.
Громадська рада
вирішила:
1. Рекомендувати сектору запобігання і виявлення корупції,
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації:
- посилити взаємодію з правоохоронними органами;
– тримати на контролі виконання районної комплексної програми
профілактики злочинності на 2016-2020 роки.
2. Рекомендувати Голованівському відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області:
- постійно вдосконалювати форми і методи профілактики злочинності в
районі;
- активізувати роз’яснювальну роботу з питань попередження
злочинності, роз’яснення положень чинного законодавства працівниками
відділу, згідно з графіком здійснювати прийом громадян в сільських та
селищних радах;
- у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування проводити
профілактичну роботу з особами, які звільнились з місць позбавлення волі,
засуджених умовно, які перебувають на обліку як наркомани, сімейні дебошири
та які зловживають спиртними напоями;
- налагодити співпрацю із службою у справах дітей райдержадміністрації
по здійсненню контролю за соціально-неблагополучними сім’ями у яких є діти
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правопорушень та злочинів серед

з метою попередження здійснення
неповнолітніх;
- прийняти рішення про створення громадських формувань з охорони
публічного порядку.

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ГОЛОВАНІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від 14 серпня 2017 року

№ 10

Про припинення членства у
Громадській раді при райдержадміністрації
Ткачук В.Л. та введення до складу Громадської
ради при райдержадміністрації Кравченко Л.П.
Відповідно до Положення про Громадську раду при районній державній
адміністрації, затвердженого рішенням громадської ради при районній
державній адміністрації від 14 березня 2017 року №2 та погодженого головою
районної державної адміністрації та інформації голови громадської ради при
райдержадміністрації Гаврищук Є.Л.
Громадська рада
вирішила:
1.
Вивести зі складу Громадської ради при райдержадміністрації
Ткачук В.Л., відповідно поданої заяви.
2.
Ввести до складу Громадської ради при райдержадміністрації
Кравченко Л.П., голову Голованівської районної організації інвалідів
Кіровоградської обласної організації інвалідів “Союз організацій інвалідів
України” .
3. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації внести зміни до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації від 22 лютого 2017 року № 49-р «Про
затвердження складу громадської ради при районної державної адміністрації».

Голова Громадської ради

Є.ГАВРИЩУК

Секретар Громадської ради

Ю.ПУХНАТА

