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Протокол № 4 

засідання громадської ради при  

Дрогобицькій районній державній адміністрації 

 
 26 жовтня 2021 року                                      14 год. 00 хв.                                                    м. Дрогобич 
 

Присутні: Андрій Шевчук, Сергій Матійко, Зорян Ацедонський, Анатолій Сеник. 

Відсутні: Наталія Дорошенко, Ігор Підгорецький, Віталій Комарницький. 

Запрошені: Степан Кулиняк – голова Дрогобицької райдержадміністрації, Петро Сушко 

– начальник відділу спорту, молоді, освіти та охорони здоров'я, Марія 

Ярошович – керівник відділу інформаційної діяльності, цифрового розвитку 

та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації. 
 

Слухали: Андрія Шевчука, який запропонував наступний порядок денний: 

1. Про матеріально - технічне, фінансове, кадрове забезпечення освітніх закладів району. Стан 

організації харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району. 

2. Розвиток спорту в Дрогобицькому районі. 

3. Різне.  

 

Виступив: Зорян Ацедонський.  

Вирішили:  

 Затвердити порядок денний 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0. 

 

1. Про матеріально - технічне, фінансове, кадрове забезпечення освітніх закладів району. 

Стан організації харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах 

району. 
Слухали: Петра Сушка, який інформував про матеріально - технічне, фінансове, кадрове 

забезпечення освітніх закладів району. Висвітлив проблемні питання, що стосуються початку 

опалювального сезону в районних закладах освіти та охорони здоров’я. Про стан організації 

харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району, відшкодування 

коштів батькам, дітей пільгових категорій. Про темпи вакцинації освітніх працівників. 

Виступили: Андрій Шевчук, Зорян Ацедонський, Сергій Матійко, Анатолій Сеник. 

Вирішили: 

  Рекомендувати територіальним громадам передбачити в бюджеті на 2022 рік кошти 

на відновлення у навчальних закладах харчоблоків та розглянути можливість 

відновлення гарячого харчування.  

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0. 

 

2. Розвиток спорту в Дрогобицькому районі. 

Слухали: Андрія Шевчука, який запропонував започаткувати традиційний Фестиваль бойових 

мистецтв під егідою Дрогобицької РДА 

Виступили: Анатолій Сеник, Степан Кулиняк. 

Вирішили: 

 Започаткувати проведення під егідою Дрогобицької РДА та за участю громадської ради 

при райдержадміністрації традиційного Фестивалю бойових мистецтв. 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0. 

 

3. Різне. 

Слухали: Зоряна Ацедонського, який запропонував Дрогобицькій райдержадміністрації 

розглянути можливість прийняття рішення щодо запровадження партнерських відносин з 

районами-побратимами та започаткувати відзначення Дня району. 

Виступили: Степан Кулиняк, Сергій Матійко 

Вирішили: 



 

Підтримувати та  

 Звернутись до Дрогобицької райдержадміністрації розглянути можливість прийняття 

рішення щодо запровадження партнерських відносин з районами-побратимами. 

 Звернутись до райдержадміністрації з ініціативою започаткування щорічного 

відзначення Дня району. 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались - 0. 

 

 

 

 

Голова                                    ____________________________ Андрій Шевчук 

 

 

Секретар                               _____________________________ Сергій Матійко 


