
Протокол № 5
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації

від 22.12.2017р.                                                                                          м. Чугуїв

Присутні  члени  громадської  ради:  6  чол.,  начальник  відділу  масових
комунікацій райдержадміністрації М.А. Отченашко
Відсутні: Н.Г. Алексенко, А.І. Вітренко, В.С. Мараховська, Т.О. Широка. 

Порядок денний:

1. Здоров’я дітей – запорука здоров’я нації. 
2. Культура – ключовий чинник суспільного розвитку.
3.  Служба  у  справах  дітей  райдержадміністрації  –  на  захисті  прав  і

законних інтересів дітей. 
4.  Про  затвердження  плану  роботи  громадської  ради  при

райдержадміністрації на 2018 рік.  
5. Про надання пропозицій до Орієнтовного плану проведення консульта-

цій з громадськістю на 2018 рік.
   
І. СЛУХАЛИ: здоров’я дітей – запорука здоров’я нації.  
Начальник відділу у справах молоді та спорту І.М. Рябініна поінформувала

присутніх  про  те,  що  на  території  району  розвивають   фізкультуру  і  спорт
відділи  у  справах  молоді  та  спорту  і  освіти  райдержадміністрації,  районна
дитячо-юнацька  спортивна  школа,  районний  центр  фізичного  здоров’я
населення  «Спорт  для  всіх»  та  спортивні  громадські  організації.  Названі
підрозділи  райдержадміністрації  і  центр  «Спорт  для  всіх»  надають  послуги
населенню  щодо  організації  та  проведення  фізкультурно-оздоровчих  та
спортивно-масових заходів. Ними проводяться галузеві спартакіади, змагання з
волейболу, із зимової спортивної рибалки, шашок, гирьового спорту, стрільби з
пневматичної  гвинтівки,  баскетболу,   тенісу  та  ін.  За  підсумками  обласної
спартакіади 2017 року з 5 масових видів спорту протягом трьох останніх років
поспіль наш район посідає призові місця.

В  дитячо-юнацькій  спортивній  школі  навчається  1020  вихованців,  що
становить понад 20% від загальної кількості дітей віком від 7 до 18 років, тут
розвивається 9  видів  спорту.  Майже  у  всіх  населених  пунктах  району  є
відділення ДЮСШ. Районна федерація футболу, громадські організації «Рись»
та «Ірімі» теж роблять свій внесок у розвиток спорту, виховуючи загартованих
та цілеспрямованих особистостей.

Інна  Рябініна  також  розповіла  про  оздоровлення  і  відпочинок  дітей  як
обов’язкову складову виховного процесу підростаючого покоління.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).



ІІ. СЛУХАЛИ: культура – ключовий чинник суспільного розвитку.
Т.В.  Кулешова,  начальник  відділу  культури  і  туризму

райдержадміністрації доповіла про мережу закладів культури, яка нараховує 45
об’єктів (будинки культури і бібліотеки). У районі налічується 2466 учасників
художньої самодіяльності (з них 1288 дітей) та діє 163 клубних формування. У
поточному  році  проведено  понад  730  культурно-масових  заходів  місцевого
значення. Аматори району також взяли участь у 22-х обласних та регіональних
заходах. 

Збереження  мережі  клубних  та  бібліотечних  закладів  в  умовах
децентралізації,  наголосила вона,  є дуже актуальним, оскільки відповідно до
законодавства  України  заклади  культури  забезпечують  державні  соціальні
нормативи в цій галузі.

У  своєму  виступі  Тетяна  Кулешова  торкнулася  і  туристичної
привабливості району і вжитих відділом та іншими працівниками культури у
цьому  напрямку  заходів.  Стосовно  матеріально-технічної  бази  закладів
культури  вона  назвала  показовим  Новопокровський  селищний  будинок
культури, де здійснено капремонт за рахунок гранту.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ. СЛУХАЛИ: служба у справах дітей райдержадміністрації – на захисті
прав і законних інтересів дітей. 

Про діяльність  служби у  справах дітей  райдержадміністрації розповіла
О.А. Альхімович,  начальник служби. Нині  на території району проживає 8011
неповнолітніх віком до 18 років, з них перебувають на первинному обліку 113
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування.  Цією категорією
дітей і опікується служба.

При райдержадміністрації утворена комісія з питань захисту прав дитини,
на  засіданнях  якої  розглядаються  майнові,  житлові  питання,  влаштування
неповнолітніх до сімейних форм виховання,  позбавлення батьківських прав,
облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тощо. Тільки у
цьому році комісією розглянуто 187 питань.

Олена  Альхімович  навела  приклади  форм  сімейного  виховання
(усиновлення,  опіка  чи  піклування,  прийомні  родини  і  дитячі  будинки
сімейного  типу).  На  Чугуївщині  89  дітей  проживають  в  67  сім’ях  опікунів,
функціонує  10  прийомних  сімей  і  2  дитячих  будинки  сімейного  типу.
Найближчим часом розпочне свою роботу патронатна сім’я.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІV.  СЛУХАЛИ:  про  затвердження  плану  роботи  громадської  ради  при
райдержадміністрації на 2018 рік.  
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 Шумейко  Л.С.  –  головний  спеціаліст  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації, секретар громадської ради зачитала проект плану роботи
громадської ради на наступний рік. 

Оскільки зауважень та пропозицій до плану у членів громадської ради не
було, вона запропонувала план роботи громадської ради затвердити.

 ГОЛОСУВАЛИ: за затвердження плану роботи  – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити План роботи громадської ради при Чугуївській
райдержадміністрації на 2018 рік (додається).

 
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

V. СЛУХАЛИ: про надання пропозицій до Орієнтовного плану проведен-
ня консультацій з громадськістю на 2018 рік.

Секретар  громадської  ради  Л.  Шумейко ознайомила  членів  громадської
ради з проектом Орієнтовного плану проведення електронних консультацій з
громадськістю на 2018 рік,  складеним райдержадміністрацією з урахуванням
основних  завдань,  визначених  Програмою  діяльності  Кабінету  Міністрів
України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України
та іншими документами. 

Оскільки  від  членів  громадської  ради  доповнень  та  зауважень  до
Орієнтовного  плану  не  надійшло,  вона  запропонувала  рекомендувати  голові
райдержадміністрації затвердити план та оприлюднити його на офіційному веб-
сайті райдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати  голові  райдержадміністрації  затвердити
Орієнтовний план проведення електронних консультацій  з  громадськістю на
2018 рік та  оприлюднити його на офіційному веб-сайті  райдержадміністрації
(додається).

Заступник голови громадської ради                                    Л.В. ЮРЧЕНКО

Секретар громадської ради                                                   Л.С. ШУМЕЙКО
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