
ПРОТОКОЛ №4 

засідання Громадської ради при Первомайській райдержадміністрації

ЗО вересня 2021 року 
м. Первомайськ

10.00

Присутні: 29 членів-учасників зборів
Відсутні: 2 

Запрошені: С.В.Саковський- голова Первомайської 
райдержадміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підготовку до опалювального періоду бюджетних та 
соціальних закладів територіальних громад Первомайського району.

Доповідачі: В.О. Базалук- голова Мигіївської сільської ради;
В.В. Любченко-заступниця голови Синюхино Брідської 

сільської ради

2. Про планування завдань та заходів економічного і 
соціального розвитку Первомайського району в умовах нового 
адміністративно-територіального устрою.

Доповідач: О.А.Юрченко- перший заступник голови Первомайської 
райдержадміністрації.

3. Про можливості створення підприємства з виготовлення 
альтернативних видів палива на землях непридатних до ведення 
сільськогосподарської діяльності, проте придатної для вирощування 
сировини та виготовлення альтернативних видів палива, з метою 
забезпечення бюджетних та соціальних установ Первомайського району.

Доповідач: Ю.В.Сінчук, заступник голови громадської ради, 
представник «Первомайська міськрайонна спілка ветеранів АТО»

4. Про соціальний захист ветеранів війни, учасників бойових дій у 
зоні АТО/ООС, ліквідаторів Чорнобильської аварії, воїнів- 
інтернаціоналістів



Доповідач: Волошина Олена Аркадіївна- начальниця управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ :

Саковський Сергій Володимирович, голова Гіервомайської 
райдержадміністрації, поінформував громадськість району про стан 
захворюваності на COVID- 19 та про стан вакцинування та запросив 
громадськість до співпраці з питання роз’яснення населенню важливості 
вакцинації з метою збереження їх життя.

Голова надав відповіді на запитання щодо ремонтних робіт 
комунальних доріг Первомайщини, про зміни в законодавстві щодо грузових 
перевезень та обмежень. Повідомив, що в області п”ять пересувних вагових 
комплекси будуть залучені до перевірки транспорту, з метою збереження 
відремонтованих доріг області. Голова акцентував увагу присутніх на 
реалізацією програми «Велике Будівництво» та розповів де в районі 
ремонтуються дороги.

По першому питанню виступив Базалук В.О.- голова Мигіївської 
сільської ради, який повідомив про проблеми опалювального періоду 
бюджетних закладів громади, які використовують газове опалення та 
звернувся із офіційною пропозицією до громадської ради.

Заслухали по першому питанню представницю СишохиноБрідської 
громади Любченко В.В., яка зазначила, що бюджетні установи громади 
перебувають на електроопаленні та опалюються твердопаливними котлами. 
Сільська рада готова розпочати опалення, до речі дитячі садочки громади вже 
з теплом. Проблем у громаді немає з цього питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2.Звернутися до облдержадміністрації з питання газового опалення 
бюджетних установ. (На момент висвітлення протоколу- за ініціативи 
Президента України підписано меморандум з НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ та 
містами і районами щодо укладання договорів для бюджетних установ по 
16грн54 к. за 1 м3)

ГОЛОСУВАЛИ :«за»- одноголосно

По другому питанню заслухали Юрченка О.А.- першого заступника 
голови Первомайської райдержадміністрації, який поінформував 
громадськість із питань соціально-економічного розвитку територій району, 
про прийняті програми із цього напрямку та прогнозів щодо формування 
бюджету райдержадміністрації на 2022 -2024 роки.



ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ : «за»- одноголосно

По третьому питанню заслухали Сінчука Ю.В., заступника голови 
громадської ради, представника «Первомайська міськрайонна спілка ветеранів 
АТО».

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Сприяти співпраці із головами територіальних громад району 

та звернутися до голів Синюхино Брідської та Мигіївської сільських 
рад, з метою вивчення даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ : «за»- одноголосно

З четвертого питання заслухали Волошину О.А. - начальницю 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Доручити «Первомайській міськрайонній спілці ветеранів АТО»

повідомити своїх членів про отримання путівок на лікування та реабілітацію 
та направлення на безкоштовне навчання за рахунок УСЗЬІ 
райдержадміністрації ,І

ГОЛОСУВАЛИ : «за»- одноголосью І

Голова громадської ради Г.А.МАРІН

Протокол вела Л.В. КОВАЛЬЧУК


