
 

ГГРРООММААДДССЬЬККАА  РРААДДАА  ППРРИИ  ДДРРООГГООББИИЦЦЬЬККІІЙЙ  РРААЙЙДДЕЕРРЖЖААДДММІІННІІССТТРРААЦЦІІЇЇ  

 

 

Протокол № 3 

засідання громадської ради при  

Дрогобицькій районній державній адміністрації 

 
 10 вересня 2021 року                                      11 год. 00 хв.                                                    м. Дрогобич 
 

Присутні: Андрій Шевчук Ігор Підгорецький, Сергій Матійко, Зорян Ацедонський, Анатолій 

Сеник. 

Відсутні: Наталія Дорошенко, Віталій Комарницький. 

Запрошена: Марія Ярошович – керівник відділу інформаційної діяльності, цифрового 

розвитку та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації. 
 

Слухали: Андрія Шевчука, який запропонував наступний порядок денний: 

1. Обговорення та затвердження плану роботи громадської ради при Дрогобицькій 

райдержадміністрації на 2021/2022 роки. 

2. Розгляд звернення Голови громадської ради при Львівській облдержадміністрації. 

3. Розвиток спорту в Дрогобицькому районі. 

4. Налагодження комунікацій між громадськими організаціями та громадою. 

5. Різне.  

 

Виступили: Анатолій Сеник, Сергій Матійко.  

Вирішили:  

 Затвердити порядок денний 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0. 

 

1. Обговорення та затвердження плану роботи громадської ради при Дрогобицькій 

райдержадміністрації на 2021/2022 роки. 

Слухали: Сергія Матійка, який ознайомив з проєктом плану громадської ради при 

Дрогобицькій райдержадміністрації на 2021/2022 роки. 

Виступили: Андрій Шевчук, Анатолій Сеник, Зорян Ацедонський. 

Вирішили: 

  Затвердити план роботи громадської ради при Дрогобицькій райдержадміністрації на 

2021/2022 роки. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0. 

 

2. Розгляд звернення Голови громадської ради при Львівській облдержадміністрації. 

Слухали: Андрія Шевчука, який ознайомив членів громадської ради при РДА з листом Голови 

громадської ради при Львівській облдержадміністрації. 

Виступили: Анатолій Сеник, Зорян Ацедонський, Сергій Матійко. 

Вирішили: 

  Протягом десяти днів підготувати пропозиції щодо звернення №25\21 від 09.09.2021 

громадської ради при ЛОДА. 

 Звернутись за консультацією до спеціалістів Дрогобицької райдержадміністрації. 

 До кінця вересня провести позачергове засідання громадської ради щодо даного звернення. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались - 0. 

 

3. Розвиток спорту в Дрогобицькому районі. 

Слухали: Анатолія Сеника. 

Виступили: Ігор Підгорецький, Сергій Матійко. 

Вирішили: 

 Запросити на чергове засідання спеціаліста структурного підрозділу РДА та заслухати 

інформацію щодо розвитку спорту в районі.  

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0. 

 

 



 

4. Налагодження комунікацій між громадськими організаціями та громадою. 

Слухали: Андрія Шевчука, який запропонував провести в соцмережах соціологічне опитування 

щодо першочергових питань, які турбують громаду району. 

Виступив: Сергій Матійко, який запропонував організувати круглий стіл за участю 

представників соціально-активних громадських організацій Дрогобицького району. 

Вирішили: 

  Організувати та провести круглий стіл за участю представників соціально-активних 

громадських організацій Дрогобицького району в грудні 2021 року. 

 В соцмережах провести соціологічне опитування щодо першочергових питань, які 

турбують громаду району. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались - 0. 

 

4. Різне. 

Слухали: Андрія Шевчука, який запропонував спільно з райдержадміністрацією підтримувати 

ініціативи сільських громад в культурно-масових заходах. 

Слухали: Марію Ярошович, яка інформувала про заходи, які проводить райдержадміністрація 

щодо проведення вакцинації в районі. 

Слухали: Зоряна Ацедонського, який запропонував висловити громадській раді при 

Дрогобицькій райдержадміністрації свою думку по питанню демонтажу меморіалу «Кладовище 

радянських воїнів» на перехресті вулиць Самбірської, Івана Франка, Лесі Українки і Січових 

Стрільців у місті Дрогобичі.  

Вирішили: 

 Підтримувати ініціативу сільських громад в культурно-масових заходах. 

 Інформацію Марії Ярошович прийняти до відома. 

 Підтримати ініціативу громадських об’єднань міста Дрогобича щодо демонтажу так 

званого «Вічного вогню» та доручити секретарю громадської ради підготувати 

відповідне звернення. 

 Наступне чергове засідання громадської ради провести 11.10.2021 року об 11 год. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались - 0. 

 

 

 

 

Голова                                    ____________________________ Андрій Шевчук 

 

 

Секретар                               _____________________________ Сергій Матійко 


