Протокол № 2
засідання громадської ради при Новоархангельської райдержадміністрації
Дата проведення: 19 червня 2014 року
Час проведення:

14.0015.20

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації
На засіданні присутні:
Іванець Н. В.. голова районної організації ветеранів
Сліпоконь
Т.Д.
голова
Товариства
Червоного
Христа
України
Новоархангельського району
Ткаченко В.М.  голова Новоархангельської районної організації фізкультурного
товариства "Колос" АПК України
Очеретній О. А.  голова Новоархангельської районної організації Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)
Будник Т. М.  голова Новоархангельської районної організації профспілки
працівників освіти
Чирка М. С.  начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю райдержадміністрації.
Питання на розгляд:
1. Інформація: “Стан суспільнополітичної ситуації в районі та країні”,
“Обговорення змін до Конституції України та концепції реформування органів
місцевого самоврядування в Україні”.
Інформує:
Чирка М.С.  завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації.;
Слухали: Чирку М.С.  завідувач сектору інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, яка зазначила, що для
підтримки наших військовослужбовців створені спеціальні благодійні рахунки,
куди можна перераховувати кошти. Так, в області запрацював Благодійний фонд
підтримки українських військовослужбовців на базі Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати створено благодійний фонд підтримки батальйонів
територіальної оборони Кіровоградщини.
Така ініціатива стала реакцією на бажання багатьох кіровоградських
підприємців-меценатів підтримати матеріально наших військових. Подібний фонд
дозволить акумулювати, а головне - контролювати як і куди витрачаються кошти
цільового призначення.
Усі бажаючі можуть перерахувати кошти за зазначеними реквізитами:

Благодійна організація
військовослужбовців»

«Благодійний

фонд

підтримки

українських

Код ЄДРПОУ 39210575
Неприбуткова організація
р/р 2600 905 291 2627
в Кіровоградській філії ПАТ «Приватбанк»
МФО 323583
Також благодійні кошти можна перераховувати безпосередньо для 3-го
окремого полку спеціального призначення, що дислокується в Кіровограді, вже
три місяці знаходиться на Сході, бере участь в АТО, і проявив себе як один з
найкращих бойових підрозділів.
Наразі кіровоградський полк зіштовхнувся з проблемою недостатньої
забезпеченості спеціальними засобами захисту та сучасною військовою
технікою.
Бійці полку, які захищають Україну в гарячих точках АТО, потребують
такого обладнання та спецзасобів:
- тепловізори (орієнтовна ціна — 70 тис. грн.);
- коліматорні приціли;
- кевларові каски;
- бронежилети 4-го класу і вище.
Усі небайдужі можуть долучитися до спільної справи – захисту
Батьківщини, матеріально підтримавши кіровоградських військових.
Реквізити військової частини А0680 (3-й окремий полк спеціального
призначення) для благодійних внесків:
Одержувач: ГУДКСУ у Кіровоградській області
ЄДРПОУ: 07747966
МФО: 823016
Банк: ГУДКСУ у Кіровоградській області
Рахунок: 31259301105172
2.
Обговорення змін до Конституції України та концепції
реформування органів місцевого самоврядування в Україні.
Інформує:
Очеретній О. А. 
голова Новоархангельської районної організації
Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)
Слухали: Очеретнього О. А.  голову Новоархангельської районної
організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів),
який зазначив, що останнім часом у суспільстві все більше обговорюється
питання про розширення прав місцевих громад та запровадження реформи
місцевого самоврядування, органи якого на сьогодні через недостатнє

матеріально-фінансове, організаційне та правове підґрунтя не мають змоги у
повній мірі виконувати свої повноваження та задовольняти потреби людей.
Він нагадав, що у минулому році у районі пройшло обговорення даної
Концепції, основні положення якої розглядалися на засіданнях комісій, сесіях
рад, та були підготовлені пропозиції щодо вдосконалення цього документу, суть
якого полягає у розмежуванні повноважень в системі органів місцевого
самоврядування і органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
на різних рівнях адміністративно-територіального устрою, удосконаленні
взаємодії між ними. А 1 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів прийняте
розпорядження про схвалення цієї Концепції.
Оскільки формування влади у нашій країні закріплено в Конституції
України, і при будь якому її реформуванні до Основного закону теж повинні
вноситися відповідні зміни.
Також Олександр Андрійович зазначив, що зміни до Конституції вносяться
шляхом голосування у Верховній Раді (не менш 2/3 голосів) або проведення
всенародного референдуму. Те, що передбачається передати якомога більше
повноважень від державної влади (яка призначається) – місцевому
самоврядуванню (яке обирається громадою), з одного боку –позитивний момент,
який несе у собі ознаки народовладдя, з іншого ж – як підкреслив доповідач, цей процес досить непростий і вимагає певного підвищення і рівня
правосвідомості людей та рівня їхньої відповідальності.
На його думку, розширення повноваженнь місцевого самоврядування
повинно супроводжуватися і зміцненням його кадрової структури. Що важливо,
зміни, зокрема реформування адміністративно-територіального устрою,
встановлення і ліквідація районів, встановлення меж районів і міст тощо
пропонується приймати не на рівні Верховної Ради, а на рівні Кабінету
Міністрів, що надасть можливість здійснювати їх більш мобільно.
Райдержадміністрації планується замінити державними представництвами, які
здійснюватимуть не лише контрольні функції на території регіонів, а й нагляд за
відповідністю актів органів місцевого самоврядування до Конституції і законів
України.
3. Призначення дати наступного засідання громадської ради.
Інформує:
Сліпоконь Т.Д. 
голова Товариства Червоного Христа України
Новоархангельського району.
Слухали: Сліпоконь Т.Д.  голову Товариства Червоного Христа України
Новоархангельського району, яка повідомила всім присутнім про те, що наступне
засідання буде проведено в вересні місяці 2014 року, про дату проведення член
громадської ради будуть повідомлені заздалегідь.
Вирішили протокольно:
1. Інформацію взяти до відома;
2. Наступне засідання громадської ради провести у вересні 2014 року.
3.
Голова громадської ради
Т.Д. Сліпоконь
Секретар
М.С. Чирка

