П Р О Т О К О Л №7
Засідання Громадської ради при Мостиській РДА

04.10.201бр.
Присутні:
Члени Громадської ради:Дьолог Ю.І. '
Куцериб В.В.
Лібич Б.В.
Гринчишин С.М.
Балич О.П.
Запрошені:
Гридинський Д.І- головний спеціаліст містобудівного кадастру відділу містобудування та
архітектуїІЙ;
Березюк 1.8. -начальник управління агропромислового розвитку;
Дорох М.Б. - заступник нач. управління соцзахисту населення;
Петрів І.С.- головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності апарату РДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І.підсумки роботи окремих підрозділів РДА (соцзахист населення, архітектура і містобудування та агропромисловий комплекс).
2.Організаційне питання.
3.Різне.
Слухали:Дьолог Ю.І -голова Громадської ради,який відмітив ,що відповідно до нашого річного
плану роботи нам потрібно заслухати підсумки роботи окремих структурних підрозділів РДА
Особливо нас цікавить співпраця Ваших структур з населенням та проблемні питання.
Дорох М.Б.-заступник начальника управління соцзахисту населення,яка сказала що в
управлінні дів « громадська приймальня>>,в якій обслуговують різні верстви населення-пільговиків
працює вона щоденно з 9 до 15-00год.,добре налагоджена співпраця з сільськими
головами,гірше з міськими .8 управлінні на обліку по субсидіям 3134 чол. ,1690 прийнято нових
справ .Добавилися ще категорії-це переселенці та воїни АТО ,а штат працівників залишився той
самии , щоб встигнути все зробити працівники виходять на роботу у вихідні.Болюче питання - це
виплата заробітної платні.На сьогоднішній день в нас заборгованість по заробітній платі (без
податків) 108 тис.грн.,бракує канцтоварів,хоч кошти є,але немає ще їх розподілу.(доповідь
додається)

Вирішили:!.Роботу управління соціального захисту ійч>елення визнати задовільною.
2.Д0РУЧИТИ Лібичу Б.В. підготовити лист в ОДА,щоб вжили заходи по погашенню заборгованості
по заробітній платі.
Голосувало:
«за»- 5
«проти»-

«отрималось»-

Березюк І.В.- начальнї^а управління агропромислового комплексу,який сказав ,що в районі
розроблено Програму розвитку АПК на 2016-2020роки .Сесією районної ради виділено
500,0тис.грн. в т.ч. на рослинництво -230,0тис.грн.,на тваринництво-240.0тис.грн.На проведення
виставкових ярмарок-ЗО.Отис.грн. На сьогодні використано-75,0тис.грн.3а минулий рік прибуток
від рослинництва - 20079.6 тис грн.,від тваринницт8а-9,6тис .грн.(доповідь додається)
Дьолог Ю.І.-поступає багато скарг від населення нашого району відносно сприскування
ядохімікатами полів і\/Іостищини,екологічноїслужби,яка б мала за цим слідкувати в районі немає.
Потрібно звернутися до голови РДА з проханням зініціювати зуаріч з «Агрокультурою»,в питанні
майбутнього наших земель і яка стратегія агрофірми-монополіста відносно екології
навколишнього середовиш^а.
Вирішили:

1.Роботу управління агропромислового комплексу визнати задовільною.

2.ДОРУЧИТИ Лібичу Б.В. підготовити листа голові РДА відносно зустрічі з «Агрокультурою» та
надання інформації,стосовно відповідальної організації ( особи) ,яка контролює використання
отрутохімікатів на території району .
Гридинський Д.І.-ГОЛОВНИЙ спеціаліст відділу містобудування та архітектури,який сказав ,що
районна рада виділила їм на міаобудівну документацію в т. ч. і на оргтехніку 400,0тис.грн.
По штату -2 чоловіка ,а роботи багато і оргтехніки бракує.
Генеральний план в районі мають Гостинцівська та Тщенецька СР,а решта в процесі роботи.
Вирішили :Одноголосно роботу відділу містобудування та архітектури визнати задовільною.
2.Слухали :Лібич Б.В.Який підняв питання явки на засідання Громадської ради члена ради Зінька
Юрія Васильовича. Зінько Ю.В. сиаематично ігнорує запрошеннями прибути на чергові засідання
Громадської ради чим порушує саме «Положення».Думаю варто поставити питання доцільності
перебування його в Громадській раді.
Вирішили:Виключити з членів Громадської ради Зінька Ю.В.
Голосувало:
«за»-5

« проти »-

Голова Громадської ради /
Секретар

Дьолог Ю.І.
Балич О.П.

''

