
протокол Nьб

Засiдання громадсько[ ради

при .I[нiп ропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

30 липня 2020 року м. Щнiпро, пр. О. Поля,1

lнiпропетровська обласна

державна адмiнiстрацiя

Головуючий: голова громадськоi ради при Щнiпропетровськiй
облдержадмiнiстрацii Кучинський B.I.

Присутнi: 24 члени громадськоi ради при Щнiпропетровськiй
Облдержадмiнiстрацii (додаток 1), запрошенi фахiвцi, експерти, представники
IГС, спiвробiтники облдержадмiнiстрацii.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Всryпне слово

Слухали: Кучинського B.I.o головУ громадськоi Ради при

Щнiпропетровськiй облдержадмiнiстрацii (далi - громадська рада).

Кучинський B.I. звернувся до присутнiх з проханням бути в маскаХ' 
,

виконувати вимоги карантинного порядку i попросив Bcix пiднятися, щоб, за

традицiею, розпочати засiдання з гiмну Украiни.

ПiСля ЗВУчання гiмну Украiни запросив перейти до роботи, оголосив

про наявнiсть кворуму i озвучив питання порядку денного:

1. Розгляд звернення г.о. <Пiдводних мисливцiв та рибалок Щнiпрa>.

.Щоповiдачi - К. Федоряка та М. Соседко.

2. ЗВеРНення До громради по ситуацii з ,Щнiпровським нацiональним

iсторичним музеем. .Щоповiдач - .Щ. Кошка.

3. ,ЩОПОВiдъ голови г.о. кРодинне коло...)) та голови створеноi робочоi
групи з цих питань. ,Щоповiдачi - С. HiKoHoB та А. Щiдоренко.



4. Щоповiдь KoMiTeTy з питань освiти - затвердження рiшень KoMiTeTy

(протоколи опублiкованi), звернення до департаменту освiти. !оповiдач - I.
Семенча.

5. Затвердження Положення (при yMoBi' що до 30.07 воно бУд.

узгоджене з юр. департаментом). Щоповiдачi - М. Соседко. Ф. Грищев.

6. Iнформацiя про допомогу в реалiзацii iнiцiативи мешканцiв
томакiвського району та ToMakiBcbkoi районноi Ради по встановленню

монументаJIьного памоятника легендарному Кошовому отаману вiйська
Запорозького низового - IBaHy !митровичу CipKy. Щоповiдач - В. Кучинський

7. Затвердження експертiв у комiтети. KoMiTeT з питань освiти - ольга
обласова, Катерина Леонова, Яна Тимошенко, Сергiй Таран. KoMiTeT з

питань децентр€tлiзацiт, самоврядування - Яна Синявська.

молодi, спорту - Марина Копачевська, KoMiTeT

правоохоронними органами - Тетяна Антоненко.

8. Розгляд звернення члена громради .Щениса Резника, про аварiйний

стан мосту на Tpaci Солоне - Лошкарiвка.

9. !оповiдь голови громадськоi ради при ПОятихатськiй рдА Андрiя
Титова.

10. Рiзне.

Запропоновано до пункту 10 надати час на виступ члена громадськоi

РаДИ оленИ ЗимИ та заступника голови громадськоi ради Олександра

Шевчука.

Голосували: (зa>) - 24, <проти)) - 0, (утрим€lJIись>> - 0.

Порядок денний затверджено одноголосно.

Слухали: Кучинського B.I.: Регламент сьогоднiшнього засiдання: я

пропоную доповiдъ з основного питання - 10 хвилин i по двi хвилини -
спiвдоповiдачi та запитання.

Голосували: ((за) - 24, <проти)) - 0, (утрим€tлись>> - 0.

Кучинський B.I. надаВ словО КонстантинУ Федоряцi, представнику

KoMiTeT з питань

по спiвпрацi з

громадсЬкоi органiзацiТ <<Пiдводних мисливцiв та рибалок Щнiпры.



Слухали: Федоряка К.
Федоряка К. розповiв про необхiднiсть обмеження промислового лову риби
в межах MicTa Щнiпра. Також громадсъкi органiзацii хочуть домогтися, щоб
були удоскон€Lленi умови вилову риби в адмiнiстративних межах Щнiпра, якi
1снують ще з радянських часiв i жодного разу не перегл ядалися з часiв
iснування рибгоспiв. Зараз не враховано стан природи, який е. Запаси риби
значно скоротилися, ми сьогоднi маемо катастрофу. При цьому абсолютно не

реформуеться г€шузь, не розвиваеться культура вирощування риби штучним
способом.

Ми звертаемося до вас, тому

знищення природи.

Ми масмо гарнi приклади.

заборону, мораторiй на вилов риби. Ми масмо набагато бiльший прибуток у
державу за рахунок податкiв, у тому числi вiд органiзацiй, якi займаються
виготовленням рибацьких снастей, послуг зеленого туризму. Iде розвиток
взагалi iнфраструктури.

у нас е на сьогоднi iнiцiатива. Але наша мiсцева держрибохорона не
займасться цим, вона вiдстоюс позицiТ промислового вилову риби i заохочуе
його. CTapi документи дозволяють вилов риби в тих об'емах, якi не
вiдповiдають сьогоднiшнiм запасам. Ми вимагаемо обмеження промислового
вилову риби в межах Щнiпра. Дякую.
Кучинський B.I. надав слово Соседко М.А.
Соседко М.А.: шановнi колеги, я попрацював над зверненням громадськоi
органiзацii <<Пiдводних мисливцiв та рибалок Щнiпро>, зв'язався з

державним агентством водних pecypciB, з MiHicTepcTBoM захисту довкiлля та
природних pecypciB. ЧомУ склаласЯ негативна ситуацiя? С помилка i нею
зар€в, я так зрозумiв, активно користуютъся. Переплут€UIи Кам'янське
водосхоВище З ЩнiпровСъким. ПромисЛовиЙ вилоВ риби на сьогоднiшнiй
день так i здiйснюеться. Чому

питання? Ще у сiчнi мiсяцi

що це питання дуже нагальне, на черзi. Iде

В Киiвськiй обласнiй адмiнiстрацiТ ввели

затримка вiдбулася у вирiшеннi цього

управлiнням водного господарства
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Щнiпропетровськоi областi було направлено звернення до !ержавного
агентства водних pecypciB iз проханням цю помилку усунути та внести
вiдповiднi змiни до режиму рибальства. Так воно в сiчнi там i з€lJIишилосъ.

У зв'язку з реорганiзацiею MiHicTepcTBa енергетики та захисту довкiлля, яке
зар€в трансформовано у MiHicTepcTBo захисту довкiлля та природних
pecypciB, до цього часу питання не розглянуто.
Зараз я намагаюся додзвонитися до начальник вiддiлу органiзацiТ

промислового рибаJIьства, але BiH, поки що, уникае розмови зi мною. Я
пiдготував звернення i до MiHicTepcTBa, i до агентства i попрохав вiдновити

роботу у цьому напрямку. Дякую.

Федоряка К. : Я скажу ще одну тезу, як вичерпуються нашi природнi

ресурси. У цьому роцi було зроблено звiт, скiлъки у нас виловлено риби i
скiльки заплачено податкiв. Так от на сьогоднiшнiй день при 6,5 мiльярдах

доходу ми заплатили б5 тис. грн. природнi ресурси нашоi держави бiднiють у
нас на очах. Велике прохання вiдновити порядок.

Соседко М.А.: шановне спiвтовариство, щоб ви розумiли:
затверждуеться режим рибальства i визначаеться, що у 20202 роцi заборона
промислового вилову риби на Кам'янському водосховищi в адмiнiстративних
межах MicTa !нiпра. У нас немае Кам'янського водосхоВИЩ?, у нас €

щнiпровсъке. Така помилка призвела до того, що дозволяе цей вилов.

Кучинського B.I. додаВ до цього питання' що громадська рада
повинна контролювати, щоб у цъому був порядок i вимоги виконув€tлися.

ТомУ ми поширимо цЮ iнформацiю через змI i звернемосъ до голови
обласноi адмiнiстрацii.

Семенча r.€. запит€uIа,

рiшення.

чи можна уточнити, яке будa прийнято

Кучинський B.I. вiдповiв, щО громадська Рада звернеться до
MiHicTepcTBa.

Семенча r.€. запитсUIа, яка мета цього звернення.
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Кучинський B.I. вiдповiв: виправити технiчну помилку, ЯКу там

допустили щодо н€Iзви Кам'янського водосховища.

тараryшка в.в. запитав, скiльки рибгоспiв у областi займаються

виловом рибп?

Щiйсно,

I друге

дужках

Федоряка К. вiдповiв, що офiцiйно статистика каже, що у нас десь
порядку трьохсот приватних пiдприемцiв. У них квота на вилов риби, вони

по цiй KBoTi ловлять рибу. Але далi йде непаспортизований вилов риби, не

платяться податки.

Кучинський B.I. надав слово Грищеву Ф.I.

обговорюють, складасться з двох частин. Одна - формально бюрократична.

Грищев Ф.I. ск€вав, Що, наскiльки BiH розумiе, проблема, ЯКУ

в документах у Кам'янського водосховища не визначенi координати.

- насправдi, Щнiпровське водосховище - там е такий пункт. Але в
написано - в межах Запорiзькоi областi. Для виправлення цiеi

бюрократичноi помилки треба в дужках вкЕвати Щнiпропетровську область.

Звичайно, ми не Волга i у нас не добувають чорну inpy, аJIе взагалi це -
корумпована область, за це вбивають. Бо там Дуже великi грошi. Говорять,

хто що охороняе, той те й мас. обласнi органи влади не виконуютъ своi

функцii.

виконуеться закон, у даному випадку - про рибне господарство. Ми повиннi

розумiти, У яку систему ми вторгаемося, там все давно вже подiлено. I]e

проблема не сьогоднi почалася, i не завтра закiнчиться. Ще корумпований

бiзнес, який приносить великi грошi.

Кучинський B.r. надав слово Семенчi I.C.

Семенча I.€. пiдтримала сказане Грищевим Ф.I. , бо знас цю ситуацiю

iз власного життя. Рибацькi ciTi розставленi по берегах: починаючи iз

Кам'янського до Запорiжжя. Ldя система, дiйсно, дуже проблемна. Якщо ми
вже беремосЯ за це питання, то у нас е профiльний KoMiTeT. BiH може

розглянутИ i запропонувати низкУ KpoKiB' якi ми на наступний РШ,
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наприклад, розглянемо. Тому що наша, така могутня piKa, ВМИРа€. Треба

робити системнi кроки тут, на мiсцi.

обговорюв€tJIи. Ми - громадська рада при обласнiй адмiнiстраЦiТ, На нашiй

територii вiдбуваються цi подii. Але рiшення про змiни в cxeMi Вносяться в

Киевi. Тому, якщо ми зможемо це зробити - це вже буде дiевО, коли на

законодавчому piBHi будуть обмеження.

Кучинський B.I. надав слово Кошцi Д.О.

Кошка Д.О.: Я вiдповiм вiд профiльного KoMiTeTy. Слухаючи доповiдача, я

зрозумiв, що це була бюрократична rrомилка. Питання до правоохоронних

органiв, якi нiчого не роблять i допускають це. KoMiTeT подивиться, що

можна зробити. Але зараз ми повиннi подивитися, як ми можемо вплинути на

бюрократичне питання.

Кучинський B.I. надав слово Мiрошнику В.

Мiрошник В.: Щоброго дня. Якщо колеги MeHi дозволять, по воднiй полiцii i

рибiнспекцiТ я попрацюю з cBoiM KoMiTeToM.

Кучинський B.I. надав слово Крещук К.В., представнику громадянського

суспiльства, запрошенiй на засiдання.

Крещук К.В. запитала, що зробила |ромадська органiзацii для вирiшення цiеi

ситуацiТ.

Федоряка К. вiдповiв, що на територii м. днiпра вони зiбрали 1400 пiдписiв,

напис€tли листа головi держрибводагенства,Щнiпропетровськоi областi. Тут

дитяча помилка - назвати Кам'янське водосховище - ,Щнiпровським. Ще не

просто неприпустимо, це - за межами фаху. Щругими словами- це зумiсна

дiя.

Ми хотiли звертатися в Киiв, €Lле зарсв звертатися просто Hi до кого. Органи

розформованi i не зформованi. HixTo не хоче брати вiдповiдальнiсть. Рибна

промисловiсть спочатку була у MiHicTepcTBi аграрноТ полiтики, потiм

перед€ши до MiHicTepcTBa екологiТ. Йо.о реформують i далi передають у

MiHicTepcTBo енергетики. Зараз знову формують MiHicTepcTBo екологii. I цi



ЛЮДИ ХОДЯТЬ З ПРИМiЩеННя В Примiщення, не маючи своеi стzLлоТ структури,

вертикалi. Все це призвело до ганебних наслiдкiв. Ми маемо у
держрибохоронi закорумпованих князькiв на мiсцях - голови

держрибводагенствiв, якi рулять самостiйно.

Кучинський B.I. надав слово Щiдоренку А.А.

Щiдоренко А.А. запитав доповiдача, чи дiйсно той впевнений, що якщо
змiнити н€lзву - ситуацiя кардин€шьно змiниться. I

то його повинна зупинити прокуратура.

якщо е порушення закону,

промисловий лов призведуть до цивiлiзованих меж. Ми вимагаемо, Щоб,

наприклаД, не було лову риби на сточних водах колекторiв. Розумiете, яка

риба там iде на центральний ринок? На це все закриваються очi. Фiктивно

регуляторними документами дозволено це робити. Щокументи робляться за

фiктивними науковими висновками. I коли ми звертаемось в полiцiю, нам

кажуть: там все законно. Ми намагасмось, щоб вiд южного мосту до меж

.Щiйовки ми не побачили Hi одноi промисловоi лодки. Ще - великий плюс для
того, щоб у риби була можливiсть вiдтворитися.

Федоряка К. вiдповiв, що поступово необхiдно вводити обмеження, якi цей

,.Щякуемо доповiдачевi. ,Щва комiтети, KoMiTeT з питань екологiТ

Кошка, та KoMiTeT по спiвпрацi з правоохоронною дiялънiстю
мiрошник, вивчаете матерiали i займаетесь цим питанням.

Кучинський B.r. надав слово Грищеву Ф.I.

Грищев Ф.I. BHic двi пропозицii. Перше - звернення для внесення змiн,

ГРОМаДЯНСЪКИЙ КОНТРОЛЬ. ПОтрiбна система цього громадянського контролю,
громадянсъких iнспекторiв.

семенча I.€. запропонувЕtла проголосувати за рiшення, що над вирiшенням
цього питання будутъ працювати два комiтети i за звернення до MiHicTepcTBa
щодо внесення поправок.

Голосували: ((за) - 24, <проти)) - 0, (утримались>> - 0.

Рiшення затверджено одноголосно.



Кучинський B.I. оголосив tIро розгляд питання Ns 2 порядку денного *

<Звернення до громради по ситуацii з

iсторичним музеем> i надав слово Кошцi Д.О.

Щнiпровським нацiональним

Слухали Кошку Д.О.

КОШКа Д.О. : Шановний BiKTope Iгнатовичу, шановнi колеги. Bci ви, мабутьо

УЖе В KYPci ТИХ скандалiв, що точаться навколо !нiпропетровського
НаЦiОНаЛЬнОГо iсторичного музею iM. Щ.I. Яворницького ocTaHHi 2 роки. За

ЦеЙ ЧаС резонантнiсть процесу досягJIа всеукраТнського масштабу, що не

дозволяе громадськiй радi при ОДА лишатися осторонь. I]e питання

СТОСУеТЬСЯ ОДНiеi З знакових для краю установ кулътури та icTopii, що мае

ВаЖЛИВУ МiСiЮ збереження та популяризацii нацiональноi культурноi

спадщини.

ЩОЗвОлю собi нагадати з чого все почалось. В листопадi 20|8 року, коли

,.Щнiпропетровською обласною радою було проведено конкурс на посаду

директора Кзк <,щнiпропетровський нацiональний iсторичний музей

iM. Щ.I. Яворницького). В результатi рiшення KoMiciT конкурсу, на посаду

ДиРектора одного з найбiльших i найстарiших музеiв Украiни була

призначена рестораторка Юлiя Пiсчанська, яка нiколи не працюваJIа в

музейних закладах, не маJIа профiльноi освiти, €lJIе зЕIзначЕUI?, Що працюваJIа

продюсером В ялтинськiй фiрмi кооо <горизонт-фiльм>. Вiд себе додам, Що

На СУДi ЦЬОГО пiдтвердити iй не вд€tлося. Результати виборiв виклик€lJIи

обурення не тiльки в м. Щнiпрi, але й в iнших MicTax УкраiЪи.

У громадськостi виникли численнi питання i стосовно вiдповiдностi

кандидаТури вимогам Закону Украiни кПро культурУ>>, i здатностi за ocBiTHiM

та професiйним piBHeM виконувати посадовi обов'язки директора музею

нацiонального рiвня, i питання стосовно достовiрностi поданих документiв,
з€вначеного досвiду, а також стосовно дiй KoMicii з конкурсного добору,

сформованоi,.Щнiпропетровською обласною радою.



Саме цi спiрнi питання послужили пiдставою позову до ,Щнiпропетровського

ОКРУЖнОгО адмiнiстративного суду, поданого завiдувачкою Меморiального

бУдинкУ-музею академiка Д.I. Яворницького Яною Тимошенко. Я бачу, вона

тут присутня сьогоднi.

Одночасно з судовою справою небайдужою |ромадськiстю було iнiцiйовано

РЯД iНших дiЙ з метою розiбратись в ситуацii: звернення до прокуратури та

полiцiТ, вiдкритий лист науковоi громади до Голови ДОР, звертання до

KoMicii lто культурi ЩОР, пiкетування Щнiпропетровськоi обласноi ради та iH.

Бiльшiсть з яких, не були почутi.

БУла проiгнорована думка широкого кола експертiв - професiйних iсторикiв i

НаУКОВОi ГроМадськостi УкраiЪи та закордону, якi зазнач€Lли, що (результати

КОНКУрсУ мають ознаки спланованоi змови i компрометують не лише органи

обласного самоврядування, ставлячи пiд cyMHiB саму iдею демократичних

ПРОцеДУр, але Й у прямому розумiннi е загрозою для найбiльшого в областi

музею, який е вiзитною карткою MicTa i регiону в цiлому>.

РЯД ГроМадських органiзацii неоднор€lзово звертаJIися до Голови ДОР з

ПРОХанням не допустити цього призначення i розiбратися в ситуацiТ, а також

зачекати з призначенням на посаду директора музею Пiсчанськоi до

висновкiв суду. Незважаючи на пiдтримку з боку KoMicii ДОР по культурi, цi

звернення були цiлком гrроiгнорованi, 19 листопада 2018 року панi

ПiСчанська була призначена на посаду виконуючоi обов'язки директора КЗК
<ЩНiПРОпеТровський нацiональний iсторичний музей iM. Щ.I.Яворницького)),

а З 28 ЖОВТНя 2019 р. була призначена директором з€вначеного музею з

укладанням трудового договору TepMiHoM на 5 poKiB.

А 2t листопада 20119 року Щнiпропетровський окружний адмiнiстративний

СУД ПО ЦiЙ Справi визнав протиправним та скасував результати н€вваного

КОНКУРСнОго добору, призначення Ю. Пiсчанськоi на посаду директора ЩНIМ



iM. Щ.I. Яворницького, а також зобов'язав Щнiпропетровську обласну раду

оголосити новий конкурс.

За piK керiвництва музеем Ю.В. Пiсчанською у засобах масовоТ iнформацii

неоднар€}зово зtявлялися численi повiдомлення на пiдставi вiдкритих даних в

<<Рrоzоrrо> та <Edatu про дiТ адмiнiстрацiТ музею з ознаками нецiльового

Використання бюджетних коштiв, завищеного цiноутворення, використання

службовоi посади задля особистого збагачення та збагачення кола cBoik

знаЙомих, незасвоення видiлених на ремонтно-реставрацiйнi роботи

бюджетних коштiв, а також iншi фiнансовi порушення з ознаками вчинення

корупцiЙних дiЙ. Хотiлося б передати слово нашому колезi Станiславу

Мiнчуну стосовно одного з ocTaHHix музейних скандалiв. що викликав

широкий резонанс - форуr, присвячений регiональнiй iдентичностi i пiсля

цього я буду пiдводити пiдсумки.

Слухали С. Мiнчуна.

С. Мiнчун: Щобрий день, шановне товариство. Я - голова громадськоТ

органiзацii <Молодiжний i спортивно - патрiотичний клуб кОбухiвсъка Сiч>>.

Я був на цьому форумi пiд назвою

I вважаю, що захiд був побудований, майже кожний його етап, за допомогою

вибiрково пiдiбраноТ iнформацii, руйнував державоутворення Украiни. А
саме, iсторiю украiнсъкого козацтва, перетворював форупл на полiтично -
пропагандиський захiд, що мае Bci ознаки замовленого антиукраТнсъкого та

антидержавного формату.

В умовах гiбридноi вiйни подiбний контент е психологiчною, iдеологiчною

та iнформацiйною зброею, i нiчого спiльного з iсторiею становлення

украТнськоТ державностi не мае, на жuLль. Щякую.

Кошка Д.О. продовжив свiй виступ.

Кошка Д.О.: От TaKi факти викликають занепокоення та пiдозру у

директорапрофесiйнiй невiдповiдностi панi Пiсчанськоi на посадi
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нацiонального iсторичного музею. В заявi зазначено деякi з тих фактiв, якi

доступнi |ромадськостi з сайтiв вiдкритих даних та з публiкацiй ЗМI.

За висновками Щнiпропетровського окружного адмiнiстративного суду вiд

2t.||.2019 р. Ю.В. Пiсчанська не MыIa бути обрана на посаду директора

Щнiпропетровського нацiон€tльного iсторичного музею iM. ,.Щ.I. Яворницького,

оскiльки ii кандидатура KpiM iнших порушень, не вiдповiдае квалiфiкацiйнiй

вимозi Закону Украiни кПро культуру) ст.. 2| п.l: (здатна за своТми

дiловими i моралъними якостями, ocBiTHiM i професiйним piBHeM виконувати

вiдповiднi посадовi обов'язки>>.

Але, не заважаючи на це, .Щнiпропетровською обласною радою та панi

Пiсчанською, як третьою стороною, були поданi апеляцii на судове рiшення

Щнiпропетровського окружного адмiнiстративного суду. iх розгляд тривае,

викликаючи в суспiльствi резонанс.

Враховуючи важливiсть для громади MicTa культурноТ iнституцiT

нацiоналъного iсторичного музею iMeHi Щ.I. Яворницького, те, що суд визнав

проведеним з порушенням, конкурсноi KoMiciT з призначенням директором

МУЗеЮ Пiсчанськоi Ю.В., а також беручи до уваги резонанснiсть справи,

ВВажаЮ За доцiльне здiЙснення наступних KpoKiB задля врегулювання

ситуацii в межах законiв УкраiЪи:

1. Iнiцiювати створення ГромадськоТ ради при Щнiпропетровсъкому

нацiональному iсторичному музеi.

2. Рекомендувати представникiв Громадськоi ради i до складу Вченот ради

музею, наявнiсть якоi передбачена Статутом музею.

3. Iнiцiювати перевiрку виконання директором музею Пiсчанською Ю.В.

ПРеЗенТОваноТ нею програми розвитку музею на piK, подача якоi передбачена

Законом УкраiЪи <Про культуру>> ч.9 ст.2|5, i яка згiдно цього ж закону е

додатком до контракту з директором ч.9 ст.215 .

4. Щелегувати представникiв Громадськоi ради на вiдкрите судове засiдання

ДО ТРетього апеляцiйного адмiнiстративного суду, яке вiдбудеться 1З серпня

2020 року.



5.Взяти пiд контроль Громадськоi ради та сприяти широкому вiдзначенню в

нашому регiонi 165-рiччя з !ня народження академiка Щ.I. Яворницького та

80 - ти рiччя з,.Щня його cMepTi.

Кучинський B.I. надав слово Семенчi I.e.

Семенча I.€. повiдомила, що останнiй пункт роботи с в планi роботи

KoMiTeTy, який вона очолюе. Щодо контролю - внесла пропозицiю додатио

хто буде робити цей контроль i в якi термiни.

Слово взяв Череднiченко О.

Череднiченко О.: Шановнi друзi, при старiй нашiй каденцii ми провели 3

великi заходи. I-{e - презентацiя книги <<Символ MicTa>), виставку сторiччю

футбола i виставку присвячену пам'ятi Павла Хоменка. Колишня директор

нам у всьому допомагыIа) а з новим директором не скл€Lлося, она HaBiTb не

виявила бажання спiлкуватися. Я вважаю, що ми повиннi максимzLльно

зробити все, щоб ця людина не знаходилася на такiй посадi.

Кошка Д.О.: дозволъте я вiдреагую. Вона була призначена незаконно. Ще

дискредитуе i область, i музейну спiльноту. Ми маемо зробити все, щоб було

обрано квалiфiковану людину на цю посаду.

Слухали: Кучинського B.I.

Кучинський В.Г.: На сьогоднi саме це питання розглядаеться в

апеляцiйному судi i, я думаю, буд. прийнято правильне рiшення.

Кучинський B.I. надав слово Грищеву Ф.I.

Грищев Ф.I. зауважив, що це рiшення ранiше прийняла обласна рада.

Сьогоднi рiшення знаходиться у судi. Запропонував дочекатися рiшення

суду. Облдержадмiнiстрацiя у цьому процесi не приймала жодного рiшення.

Тож поки не буд. рiшення суду, не треба приймати нiяких рiшень, oKpiM

вшанування пам'ятi Щ. Яворницького.

Кошка Д.О. зауважив Грищеву Ф.I., що нiби той cBoiM виступом не

пiдтримуе попереднi пропозицii.

Грище" Ф.I. вiдповiв, що це не так.

Слово взяв,.Щiдоренко А.А.
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Щiдоренко А.А.: сказав, що не почув у пропозицiях, аби громадська рада

замiнила суд. I]e буд. громадська iнiцiатива. Вважае, що потрiбно

висловлювати активну позицiю. Вказав, що с подiбне звернення науковцiв, де

бiльше 20 пiдписiв вiдомих в ykpaiHi людей. Попрохав пiдтримати

пропозицiю Кошки Д.О.

Кучинський B.I. надав слово Зимi О.В.

Зима О.В. зауважил&, що якби мiсцева преса була присутня i висвiтлюв€Lла

сьогоднi це питання, резонанс був би значно бiльшим.

Кучинський B.I. надав слово Ладигiну В.

Ладигiн В.о голова громадськоi органiзацii <Кодацька пыIанка Запорiзького

вiЙська низового)> додав, що це питання вже вийшло за межi УкраТни, маемо

вже зворотнiй зв'язок вiд дiаспори. Зазначив, що громадська рада при

Обласнiй радi - це нонсенс, такого не може бути. Були задiянi iнтереси

окремих груп суспiльства, тому такий захiд i мав мiсце. Ранiше з iсторичним

музеем норм.tльно спiвпрацюв€tли. Цей захiд пiдкреслюе нульовий piBeHb

фаховостi людини, яка його готув€rла, закладено негатив, роз'еднуе
СУСпiльство. .Що суда треба донести позицiТ громадських органiзацiй, щоб суд

винiс зважене рiшення.

КУчинський B.f. надав слово Головачовiй Х., представнику громадянського

суспiльства, запрошенiй на засiдання.

Головачова Х. попросила пiдтримати пропозицii Д. Кошки. Сказала, що

КОНТРОЛЮВаТи музеЙ потрiбно по BciM напрямкам. Людина, яка Його очолюе,

не е фаховою i не може обiймати цю посаду.Бо це е ганьба.

СЛОво ВЗяла О. Обласова, голова |ромадськоТ органiзацiТ <Яскрава краiна>>,

доцент держунiверситету.

О. ОбласоВа виказала здивування тим, що нова очiльниця музею заборонила

фаховi лекцii, якi вiдвiдув€lJlи студенти у садибi !.I. Яворницького. У планi

роботи музеi вiдсутнi заходи для роботи з дiтьми.

Враховуючи те, що вiдбулося на так званому форумi, треба врахувати i цi

питання.
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Кучинський B.I., наголосив, що громадська рада розумiе, що дiяльнiсть

iСторичного музею, це важливо для нашого регiону, для суспiльства. Тому це

питання внесли в порядок денний.

Запропонував проголосувати за запропоновану резолюцiю та визначитися,

хто бажае бути представленим на засiданнi суду.

КОшка Д.О. ск€вав, що попереднс судове засiдання було вiдмiнено, бо на

нього прийшло багато людей. Щього разу обiцяють багато мiсця.

Голосували за прийняття рiшення в такiй редакцii.

Голосували: ((одноголосно). Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. оголосив про перехiд до наступного питання.

КОЛiНько О. пропросила ще раз назвати прiзвища тих, хто виявив бажання

бути присутнiми на судовому засiданнi:

Кошка Д.О.

Щiдоренко А.А.

Семенча I.C.

Швайко С.М.

Череднiченко О.С.

Лiтвяков В.Л.

КУЧинськиЙ B.I. оголосив про перехiд на наступного питання J\Гs3. .Щоповiдь

голови г.о. <<Родинне коло загиблих героiЪ> та голови створеноТ робочоi
групи з цих питань. !оповiдачi - С. HiKoHoB та А. Щiдоренко.

КУчинський B.I. надав слово Щiдоренку А.А. та коротко доповiв iнформацiю

З ЦЬОГО ПИТаННя: На минулому засiданнi до нас звернулася громадська

органiзацiя <<родинне коло загиблих геротв>>. одна з ik iнiцiатив

СТРаХУВаННЯ Bcix членiв родин загиблих героiв. Ми дiзналися, що Наталля

ШУЛiКа Займалася цим питанням. Сергiй HiKoHoB зустрiвся з нею i отримав
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зустрiчався з Грицай. Яка позицiя обласноi адмiнiстрацii? Страхування Bcix

Украiни iM буде надана допомога.

Кучинський B.I. надав слово Щiдоренку А.А.

Щiдоренко А.А. доповiв, що у складi робочоi групи tIровели перше засiдання

соцiальний захист BeTepaHiB росiйсько - украiнськот вiйни та родин загиблих

та забезпечення суспiльного статусу BeTepaHiB та родин загиблих.

Були пiдтриманi iнiцiативи стосовно iнiцiювання розробки та прийняття

програм навчання основ вiйсъковоi справи у навчыIъних закладах, iнiцiювати
програми доплат вчителям предмету захисту краiни, програму доплат в

навч€uIьних закладах вiйськовим керiвникам, iнiцiювати проведення в

навчztльних закладах полiтiнформацii раз на тиждень, медичне страхування.

також була пропозицiя вiд панi Семенчi розробити програму патрiотичного
виховання у навчЕLльних закладах. Також була пропозицiя розробити
програму соцiальноi допомоги родинам загиблих. Наступне * розпочати

роботу з представниками отг щодо надання матерiальноi допомоги родинам
загиблиХ. СтаН такиХ родин зараз не достойний тоi поваги, яку повиннi мати
вiд суспiльства цi люди.

враховуючи широке коло питанъ, якi були поставленi, i щоб не дублювати

функцiТ KoMiTeTiB, була пропозицiя надати пану головi, керiвникам KoMiTeTiB

Ti заходи, якi запланованi саме з питань захисту BeTepaHiB i родин загиблих
воiЪiв.

у Верховнiй Радi зар€в знаходяться проекти Законiв. Там висвiтленi питання
власного житла, вiдкриття власнот справи, освiти, працевлаштування,
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членiв родин загиблих героiЪ

нема. Але через департамент

BiH почне працювати.

у разi тяжкого захворювання члена родини загиблого BoiHa, захисника

розширену вiдповiдь. Також я зустрiчався з Iриною Грицай, HiKoHoB

- немае TaKoi можливостi i механiзму такого

соцiалъного захисту буде створено механiзм i



МеДиЧних послуг, психологiчна гriдтримка, позачергове приняття до дитячих

садочкiв.

Саме з цих проектiв зробить доповiдь пан Грищев.

Кучинський B.I. надав слово Грищеву Ф.I.

ГРищев Ф.I. наголосив, що таким сiм'ям зараз важко особливо, бо вони

ВТРаТИЛИ cBoik годувальникiв. У проектi Закону, що зараз знаходиться у
Верховнiй Радi, розглядаеться державна пiдтримка членiв сiмей загиблих

ЗаХИСнИкiв Украiни. Потрiбно наполягати на тому, щоб члени таких сiмей

МЕtЛИ МеДИЧНУ СТраховку. З таким проханням ми звернемося до народних

депутатiв.

СЛОВО ВЗяВ Щiдоренко А.А. BiH звернувся до голiв KoMiTeTiB з проханням

розробити вiдповiднi заходи з цього питання.

Кучинський B.I. надав слово Кошцi Д. А.

КОШКа Д.А. BHic пропозицiю доповнити документ TepMiHoM <<сiм'ям зниклих

безвiсти>.

Кучинський B.I. надав слово Крещук К.В.

КРеЩУК К.В. повiдомила, що у кiлькох областях УкраТни прийнятi програми

фiНанСовоТ пiдтримки сiмей, члени яких пiдписують контракти i йдуть
9.служити. Ix сiм'ю пiдтримують. У нас такого немас.

Крещук К.В. порадила звернутися до губернатора, щоб BiH пiдготував

РОЗПОРЯДЖеННЯ ПРо пiдготовку програми пiдтримки сiмеЙ, чиi годув€tльники

йдуть на вiйну.

ВiДОМО, Що Зараз атошники вимушенi продавати землю, яку отримують, бо

не мають змоги ii обробляти.

СЛОВО ВЗяВ Щiдоренко А. А. з проханням сформулювати пропозицii, за яку

голосувати.

ПРИЙНЯТТя вiдповiдних законiв. Друга пропозицiя - заслухати керiвникiв

ДеПаРТаМеНТiВ ЩОДо Того, яка робота ведеться у цьому напрямку, стосовно
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заходiв i витрат. Третя пропозицiя - отримання iнформацii вiд koMiTeTiB щодо
вiдповiдних заходiв.

Кучинський B.I. зауважив, Що звертатися до Верховноi Ради, мабуть,

передчасно, бо, з проектами Законiв треба дет€Lльно ознайомитися.

звернутися до депутатiв щодо вiдповiдних законодавчих поправок - це

важливо.

Слово взяв Грищев Ф.I. BiH запропонував не чекати наступного засiдання,

а вже зар€Lз сформулювати звернення до народних депутатiв.

Кучинський B.I. запропонував уповноважити Грищева Ф.I. звернутися до
народних депутатiв щодо внесення поправок до законопроекту i
проголосувати за таке рiшення.

Голосували: ((одноголосно>. Рiшення прийнято.

Слово взяв Кошка Д.А.
Кошка д.А. сказав, що в один Ряд з сiм'ями загиблих треба поставити <<CiM'T

зниклих безвiсти>.

Слово взяв Грищев Ф.I. BiH сказав, що це - нелегка процедура.

СЛОВО ВЗЯВ СОСеДко М. BiH запропонував визначитися, чи ми готусмо

вiдповiднi звернення до розробникiв законопроектiв, чи до голiв KoMiTeTiB, в

яких знаходяться законопроекти. На сайтi BepxoBHoi Ради е весь шлях

законопроекту.

Слово взяла Крещук К.В.

Крещук к.в. сказала, що, оскiльки законопроект ще не голосувыIи, що с час

внести поправки.

Слово взяв Соседко М.

соседко М. запропонував проголосувати за iнiцiативне звернення стосовно

внесення змiн та доповнень до обговорюваного Закону, внести перелiк цих
змiн. Звернутися до народних депутатiв, якi iнiцiювали цей Закон, i до
KoMiTeTiB, в яких вони знаходяться.

Слово взяв Кучинський B.I.

Кучинський B.I. запропонував проголосувати за таке формулювання.
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Голосували.

Голосували: (одноголосно>>. Рiшення прийнято.

Слово взяв Щiдоренко А.А.

Щiдоренко А.А. звернувся до голови громради з питанням, чи доцiльно
заслухати вiдповiдниit департамент о.щА про стан речей, про якi говорили на

засiданнi.

Кучинський B.I. вiдповiв, що це важливо, на багато вiдповiдей можна

отримати питання. Запропонував на наступне засiдання запросить керiвникiв

департаменту з питань учасникiв Ато i соцiального захисту.

Голосували.

Голосували: ((одноголосно). Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. запропонував уповноважити Соседко. м.о. контролювати

це питання i оголосив про перехiд на наступного питання J\Гs4 - доповiдь
KoMiTeTy з питань освiти - затвердження рiшень KoMiTeTy (протоколи

опублiкованi), звернення до департаменту освiти. ,Щоповiдач - I. Семенча.

Слухали Семенчу r.€.

Семенча I.€. нагадаJIа, що на минулому засiдання було прийнято рiшення
вlдреагуВати на звернення органiзацii <Родинне коло загиблих героiв>.

- На засiдання нашого KoMiTeTy б липня ми розглянули питання нацiонально

патрiотичного виховання. З приводу цього я хочу сказати, що ми

проаналiзув€lJIи це питання.

Майже piK томУ прийнятий лист MiHicTepcTBa осВiти про нацiонально -
патрiотичне виховання у закладах освiти у 2019 _ 2020 навч€Lльному роцi. У
останньому протоколi засiдання нашого koMiTeTy викладена думка членiв

KoMiTeTY стосовнО цих питань. Головне завдання навчЕtльних закладiв

виховувати дiтей В лусi патрiотизму, глибокого розумiння icTopii свого

народу. Не менШ важливИм е виховання поваги до Конституцii Украiни i
державних символiв, державноi мови.
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рекомендусмо пiд час проведення заходiв органiзовувати зустрiчi з

учасниками бойових дiй.

Сьогоднi ми пропону€мо вам для розгляду, за рiшенням нашого KoMiTeTy 3

звернення. Перше звернення - щодо укомплектування кабiнетiв Захисту

Украiни. Виходимо с клопотанням: до початку 2020121 н.р. провести

експертизу наявностi та укомплектування кабiнетiв Захисту УкраiЪи

навч€tльних закладiв, пiдпорядкованих Щнiпропетровськiй обласнiй радi.

Щругий запит стосуеться того, що в навч€Lльних закладах Щнiпропетровськоi
областi бiблiотечнi фонди мiстять пiдручники та методичну лiтературу 1980

poKiB (i ранiше).

Iнодi, для вивчення предмету <Iсторiя Украiни> використовують пiдручники

poKiB видавництва до 2000 р. Це означае, що з€вначенi пiдручники не мiстять

iнформацii про подii 2004 р.,2О14 рр. в YKpaTHi. Така ситуацiя призводить до
негативних наслiдкiв. YKpaTHcbKi отримують хибну, викривлену

iнформацiю з такоi навчальноТ лiтератури.

В зв'язку з BciM, вищезазначеним, виходимо с клопотанням: до початку
2020121 

".р. 
провести експертизу бiблiотечного фонду навчаJIьних закладiв,

пiдпорядкованих Щнiпропетровськiй обласнiй радi.

третiй запит викликuшо питання стосовно пiдготовки та перепiдготовки

викладачiв/вчителiв за Програмою спортивно - патрiотичного виховання, якi

повиннi займатися пiдготовкою молодого поколiння до компетентноi та

вiдповiдальноi громадянськоi участi. Таким чином, нацiональЕо-патрiотичне

вихованНя дiтей та учнiвськоТ молодi сьогоднi е важливою складовою змiсту

роботи навч€tJIьних закладiв, головним завданням яких е формування
мор€tльнОi поведiНки, актиВноi житТевоi позИцii, правил спiвжи^tт\ едностi

слова i дiла в пiдростаючоi особистостi, готовностi брати активну участь у
життi своеТ держави.

В зв'язку з BciM, вищезазначеним, виходимо з клопотанням: провести

експертизу наявностi та здiйснення навчання згiдно з листом MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраiЪи

дiти
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Ns 1/9-523 вiд 16 серпня 2OI9 року <Про нацiонально-патрiотичне виховання

у закладах освiти у 2OIgl2O2O навчаJIьному Роцi> та за необхiдностi

iнiцiювати корегування чи доповнення таких програм. ось такий третiй

запит.

Слово взяла Зима О.В.

Зима о.в. задаJIа питання стосовно того, як плануеться проведення

експертизи.

Семенча I.€. вiдповiла, Що плануваJIи таким чином: cyMicHo з нашими

експертами департамент освiти i науки одд iнiцiюватиме корегування чи

доповнення програм. Ми бачимо це, як спiльну дiю разом з департаментом,

Зима о.в. ск€lзаJIа, що громадська експертиза передбачае надання

експертних висновкiв. е процедура проведення |ромадськоi експертизи, яка

прописана в законi.

Семенча I.€. вiдповiла, що будемо вивчати, для нас це нове, Але у нас €

експерти - фахiвцi, якi взмозi зробити таку експертизу.

Кучинський B.I. запропонував змiнити TepMiH ((експертиза) на ((аналiз), бо

ексlrертиза - юридичний TepMiH.

Зима о.в. наголосила, що патрiотичне виховання дiяльнiсть всього

навчаJIьного заклаДУ для усвiдомлення понятъ громадянин, Вiтчизна, Якщо

KoMiTeTy по взаемодiТ з правоохоронними

2о

ми до початку навчалъного року будемо робити запити в школи - це може

викликати негативне ставлення до громадськоi ради, Я категорично проти, бо

с iншi засоби, як впливати на свiдомiсть.

Семенча I.€. вiдповiла, що вчителi повиннi нести

сьогоднi рекомендованi MiHicTepcTBoM освiти i науки.

дiтям Ti змiсти, якi

Кучинський B.I. зауважив Зимi О.В. що, TaKi заIIити необхiдно робити, це

складова системи роботи i корисна iнiцiатива,

зима о.в. сказала, що сьогоднi треба пiдтримати школу, допомогти. Чи

потрiбно школi в умовах пандемii додатковi перевiрки?

Слово взяв Мiрошник В.о голова

органами Громадсъкоi ради.



Слухали: Мiрошника В.

МiРОШНИк В. сказав, що не заперечуе проти гарноТ iдеТ, але якщо школа

ЗНаХоДиТЬся у селi i завдяки недостатньому фiнансуванню бiблiотечний фонд

не оновлювався. Як бути - списати стару лiтературу, де брати нову?

Слово взяв Кошка Д.А.
КОШКа Д.А. сказав, що Ti, у кого нема таких пiдручникiв, бути сприймати

TaKi ПеРевiрки, як негатив. Чим швидше позбутися старих пiдручникiв, тим

швидше з'являться HoBi. Треба пiдтримати.

Кучинський B.I. надав слово Полякову Г.М.

ПОЛЯКОв Г.М. пiдтримав iнiцiативу. Повiдомив, що на наступному засiданнi

KoMiTeTy спланують дii, яким чином KoMiTeT зможе долучитися до цiеТ

ДiЯЛьностi. Запропонував TepMiH кмонiторинг)), завдяки чому можна виявити,

В ЯКОМУ cTaHi Знаходиться нацiонально патрiотичне виховання в

навчЕtльних закладах.

Кучинський B.I. запропонував голосувати за то, щоб пiдтримати 3

звернення KoMiTeTy з питань освiти.

КОЛiНЬКО О. попросила уточнити формулювання: експертиза, монiторинг чи

аналiз.

Семенча I.€. уточнила: TepMiH * <<аналiз>>.

Кучинський B.I. повторно оголосив голосування з цього питання.

Голосували.

Голосували: (за) - 22; <проти>> 2;не голосув€tли - 2. Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. оголосив про розгляд наступного питання Ns5

затвердження Положення громадсъкоi ради при оДА. Щоповiдачi - М.
Соседко. Ф. Грищев.

Кучинський B.I. надав слово Грищеву Ф.I.

ГрищеВ Ф.I. поВiдомив, що У робочому порядку було прийнято наступне

РiШеННЯ: на протязi шести мiсяцiв облдержадмiнiстрацiя не зробила нiчого

ДЛЯ ТОГО, ЩОб Наше рiшення реалiзувалось у розпорядження голови

облдержадмiнiстрацiТ i наше Положення було б затверджено i прийнято.
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Ситуацiю потрiбно було розблокувати. Для того, щоб Положення було

погоджено, було пiдготовлено проект

представниками облдержадмiнiстрацii

розпорядження. На

проектне положення BHeceHi мiнiмальнi пропозицii. Якщо

пропозицii щодо внесення змiн - то по процедурi у нас буд. час на ix

прийняття. Можна буле внести редакцiйнi змiни в уже прийняте Положення.

Кучинський B.I. надав слово Соседко М.О.

Соссдко М.О. повiдомив, що на засiданнi робочоi групи була ДОМОВЛеНiсть З

юридичним вiддiлом О,ЩА.

- особисто я порiвняв наше Положення з типовим Положенням,

затвердженим Кабiнетом MiHicTpiB. Що цього документу зауважень немае. В

цiлому я прошу його пiдтримати.

Кучинський B.I. оголосив голосування з цього питання.

Голосували.

Голосували: одноголосно. Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. оголосив наступне питанняJ\Ьб : iнформацiя про ДопоМОГУ

в реалiзацii iнiцiативи мешканцiв Томакiвського району та ToMaKiBcbKoi

районноТ ради по встановленню монументЕtлъного памОятника легенДарноМУ

Кошовому отаману вiйська Запорозького низового - IBaHy.ЩмитровичУ CipKy.

Щоповiдач - В. Кучинський.

Кучинський B.I. доповiв, що до громадськоi ради при ОЩА надiйшло

зверненя вiд депутатiв ToMaKiBcbKoi районноi ради щодо увiковiчення памОяТi

Iвана,.Щмитровича CipKa i встановлення пам'ятника.

_ Перший крок _ це мати макет пам'ятника. Д це вже _ кошти. Ми, за

допомогою колег iз Запорiжжя, представники яких сьогоднi тут е, знайшли

скульптора - монументалiста, це - почесний громадянин м. Бердянська. BiH

готовий виготовити ескiз пам'ятника.

Кучинський B.I. оголосив наступне питанняJ\Ъ7: затвердження експертiв у

комiтети. KoMiTeT з питань освiти - Ольга Обласова, Катерина Леонова, ЯНа

Тимошенко, Сергiй Таран. KoMiTeT з питань децентралiзацii, самоврядування

прииняли

засiданнi з

рiшення. У
будуть ще
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- Яна Синявська. KoMiTeT з питань молодi, спорту - Марина Копачевська,

KoMiTeT по спiвпрацi з правоохоронними органами - Тетяна Антоненко.

Кучинський B.I. надав слово Семенчi I.C.

Семенча I.e. представила кандидатури для затвердження в експертну раду
громадськоi ради. KoMiTeT з питань освiти - ольга обласова, Катерина

Леонова, Яна Тимошенко, Сергiй Таран.

Кучинський B.r. запропонував проголосувати за Т€, щоб зарахувати

вказаних експертiв.

Голосували: одноголосно. Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. надав слово Манейлу А.

манейло А. запропонував кандидатуру експерта у koMiTeT з питань

децентралiзацii, самоврядування * Яну Синявську.

Кучинський B.I. запропонував проголосувати за вказану кандидатуру.

Голосували: одноголосно. Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. надав слово Полякову Г.М.

Поляков г.м. запропонував кандидатуру експерта до KoMiTeTy з питань

молодi, спорту - Марину Копачевську.

Кучинський B.I. запропонуваВ проголосувати за вказану кандидатуру.

Голосували: одноголосно. Рiшення прийнято.

Кучинський B.I. надав слово Мiрошнику В. А.

Мiрошник в. А. запропонував кандидатуру експерта до KoMiTeTy по

спiвпрацi з правоохоронними органами - Тетяну Антоненко.

Кучинський B.I. запропонуваВ проголосувати за вказану кандидатуру.

Голосували: одноголосно. Рiшення прийнято.

Слово взяв Грищев Ф.I.

Грищев Ф.I. вважае, що необхiдно Положення про експертiв громадськоi

ради. Громадська органiзацiя, якУ BiH представляе, рекомендув€Lла

кандидатури експертiв до громадськоi ради, €ше цi кандидатури не

розглядtlJIися. BiH говоРив особИсто З головами KoMiTeTiB, але назустрiч йому

не йдуть.
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Кучинський B.I. сказав, що кандидатури вiд Грищева Ф.I. розглядав,

наприклад, KoMiTeT з питань молодi та спорту.

Поляков Г.М. пiдтвердив, що один з запропонованих експертiв бу" на

засiдання KoMiTeTy та остаточно не пiдтвердив свое рiшення працювати, як

експерт.

Кучинський B.I. ск€вав, що такоТ проблеми не icHye, кандидатури експертiв

розглядаються i приймаються.

Слово взяв ,Щiдоренко А.А. Сказав, що на сьогоднi немас Положення про

Комiтети |ромадськоi ради, функцiональнi обов'язки заступникiв голови, ix

вiдповiдальностi.

Кучинський B.I. сказав, що Положення про Комiтети немае, тому що е

Регламент, який регламентуе дiяльнiсть i заступникiв, i голiв KoMiTeTiB. Все е

в регламентi.

Кучинсъкий B.I. надав слово Соседко М.А.

Соседко М.А. повiдомив, що, вiдповiдно до пункту 3.2. Регламенту, який

затверджений, дiяльнiсть громадськоi ради визначаеться типовим

положенням по громадську раду, затвердженим Кабiнетом MiHicTpiB.

Положення про комiтети не потрiбно.

Кучинський B.I. оголосив наступне питанняМ8 - озгляд звернення члена

громради Щениса Резника, про аварiйний стан мосту на Tpaci Солоне

Лошкарiвка.

Резник Д.В. звернувся до громадськоi ради з проханням допомогти у

вирiшеннi проблемного питання - ремонту аварiйного мосту на Tpaci Солоне

рiзноманiтних органiзацiй, але

рух цим мостом стас все

- Лошкарiвка, бiля села Широке. Щаний MicT довго знаходиться у аварiйному

cTaHi. Мешканцi неоднор€lзово звертщIися до

жодноI вiдповiдi не отрим€lJIи. Щодня

небезпечнiшим i скоро стане неможливим.

Слово взяв Грищев Ф.I.

Грищев Ф.I. сказав, що в областi icHye проблема стану дорiг i MocTiB. Треба

контролювати бюджет, який видiляеться на цi проблеми.



Слово взяJIа CeMerr.ra LC,
Семенча l,C, сказаJIа,,ILlo аrзарit)irtилi c,l,atI ]\4()с,гу - Itc неl.айне IIи.гаJJIlя, ,lKe
tIерLLlочеl)гоl]о ]ltlI]ljI1tto бу1.14 po]}I.JIr]I l),.0,0,

Itучинсr,кий I],],

ГIроI,олoc)/Bсl1.I] 
.

r'О"гlосуваjI и : o/l Llo |,oJl ()с l til. I) i l l Ic. I I l lrI I r 1l l.r ii I l rll (j,

Кучиr,rсьr<ий I],l, ,]l]cpLlyI]crl /to IIerll,tcitta (',.д"t IlpOxaIIII5Ii\{, lttоб корlil.е"г
звернуR увагу ]Ia I(e l]Lll.t]tII]я,

Кl'чиtrсьt<ий R,-l, сJ(аЗil]], I]lo ol(He з I]и,гань г,poN4t,lltcLt(tl],p.i.rtи при о/{А _
FIаJIаI,о/IЖе]-ItIЯ сгlitзttраtli i r<tlпаугrilсаrtiI з r.poN4a/(CbKl.]N,I14 

ра/-(аN,rИ Об"llасr.i. 'Гака
громадсьl(а palla c,I,1]opeIIa r r 1lra I I'rI,t,llx[1,I,c r,r<i il I)/ (Л.

К1,.tt..tttсt,t<ий I]. I. IIадilIt CJIoljo 
.1.1T"r 

tltзу Д,

l'итоВ Д, 1эозrttltзiв, ttltl i,l]O\1ai(cbI(t. l]a/ta, c.l.t]()pelIil Ilри
Tict'o сгtitзпраttIос з PaiT.rlgl)r,,a:trt irlic,t,llitt(ir to i сlсtlбtrс.го

з,lIIроIIоIIуваl] rti;(,t,lэ1.1Ma,tll,t зL]ер}IсLlI-]яr Резlliка i].o. i

/1ollоtзi,iIт, I.оJIоI]и

I [' lt,t,t.txa,t.cbr<i й I.Дд,

l] I,0JIoI]Ol() [:.rзг.егrом
I)rазtrllirtипл,

Розповitз lrpo робо,гу гl]OI\4a,r{cbt<clt'paltI,1, )ili)z 9rlp,Jloc, i поltяl(ував за спiвIIраLIIо
I,ромадсьr<iй pazti rlри Ol]A.
(],гlоrзо взяtз JIl,бсlrеrtь (_'.I.

o/{[la з iгriltiатив I,poMal(obtcoi раl(И пlэl.r []'я,гиха"гсl,кiй Р/lд - l]tiг()ро/l)(е}Iня
'1'УХ;t,uЬСl'КОГО t],L], ЗВi1lIIIrII\4 IIa1loztrrl.rr)r геролi yrcpai,tr1.1. [,рtlпца/tська рада
пpoI,OJIocуI]aJl[,l ,]а [[t'piltrcltlrя' /[ottl,rtett,1,1.t ll()jtal,гJI{' i]JIc tli;ttltitзi:ri Ita IIе
зl]сl)IIеIII,1,I IIe]\,Itl(" 'ilзс1,1tl)/lJс,l 

/tO t-lэrlir,lа,,tсt,titlt' pa.;tt.i IIl)I] о/lл з lIl]оха}lIJям
ДОпо1\4оп)и у llJlol\4)z гtla,t,iilllli,

Itу,lиrrсьi<иr,i I],L BillltclBiI], IIlo l{e Ba)I(Jl14I]c lt1.1,гаttllя, iI.|]oN,Ii1/_(obI(a palia при
о/lД гIосIIриrrс )' iiогсl lзt,tlэittlсllti i.

К1"lц'"""'u B,t, IIрO/цсl,аl]и]j i,осr,ей iз lзаltсtрirtсrrtя /{миilэо сухiгriгr,
засТуIlLI14к ]'ojIoBI'I I(OoP/tI'JlraltiPjllo)'Pa,ltll '-З II]4'гаlIII) I(озаI(,гвrl Ilри l3агrорiзькiй
o/iA,
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Ку,lиltсl,Киiа B.L ]Iадав cJIoi]o CyxiHirry l[.I_}.

CYxiHiH /J.B. РОЗltоlзilз IIо l(IILlI^y,,I](EI бу;rаr BI.I/(L]IIa зав,;lяI(и коордlлllаl(iйttiй рuдiЗ IILITaI'tb коЗаI('ГRа lIl]И iairoPi'зbrciLi Оitл. l{a',oJlocL,I] lJa] tзаiti"ll1.1Iзсlс.гi
наr{iональrrо * ita,r,lli(),гI,itIl]()I,o l]I{x()l]{,llIIi)I, lIIitlIlIrl t.с;-ltli',ttlо)'iс.гоlэii.Украi.гrи.
РОЗПtlВiВ l]Po ,llilt,ltt,llic'l't, li()ol],ltltrralriiilrtlr, l)ll,,lpl ,] II14-I,ilIIl) I(.,заL(,гl]а гIриЗагlоlliзьrсil:i ()/t,t\. I lo,,lltli\/lзllI] за ctritltI])ilJlI() 1,llcll,ta,ttcl,tciii Pa.lti I]pl,r
l{ГriПРОllС'ГРОВС1,1<iЙi ОliЛ.r,а tэcct(jttcl,cl l.tl",ttllзi I(v.lt,ttrcbKoп,r1, |],|,

]0, Рiзгrе.

С'.лlуха.irи : ]lltпrу ().I},

З1,1пtа o,I}' /iоt-lоtзi,ltаt Ill,)O l]сз\/J]ьl]{I1]14 робот,l-Т \/,I,1]()poItcli' tta M].IIIyJIO\1Y :засi/_1ал,tt.tя

РОбОЧОr' ГРУПI'J IlloltO ](()I,Ili,Vi)c, rtрtlr tt,l,itз. oI,o,IIoIIIcIII.1x /(llillро()/{д. робочаtгl)уllа c],I]OllLLI'a ![сlряl,;tсlt,, ]'ip()ItC.,L(,Il]l1l I(()lIli',l)CV tli.:tttclIЗi.,,ltttl .J(o IIOc,I.i}I.JOl]LI
IiабirrетУ lvlit,liс,r,llilз Bi;t l2,l0,2()I I l). ,Nl]l(),+() :ii .rMillllMttt. I] .itltrlOM\/ liotlKypci
]\4О)()/'гь бpa'l'r,r )/,Irlcl,], lIpO(]til,]] i,l)()]\,Iil,:tCI)I(LJx ()l)I.il]]iзartlй, ,{l(иi\,I lIe п,telttlte 6
П'liСЯltiВ (а IIе 2 Pol<t.l, rIl(.y п,rt,tlllu';liii ;-li::Lillilti]),itlc rtor.l;iбtta;tc;tзi/tlca rIpo
l,tегlрибугковiс1,1,, l[ei]i rJOp,Iliol( II()ltilII() lIa I)()1ll,_lIrI;,( lt() l(с.IIr]р,гаi\4егIту ]чlасових
KoMyttilca1l1i171 о/(А, (),,1rlatc ltc:oбxil(tlcl зазlIа]L]1,I,гLl, ]Ittl tз гt,llalli J,jartiorI,.лIэI'oi'
СТРаТеГ'ii' РОЗ]]Иl'l(У I'Poi\,la/lrlliL]])K()1.o cl,ctti:lt,cr.I]a /(() 202о р()](_у зrliiJIit/teI]i ttсlltlтиlLa ПГ)О]]с/lеlItIЯ l(aIl()t'O I(оI-]](YI)сУ' a'IlC Зil,ПрIlIIi't('l'I)сr| zilОСИl'Ь ]\4a"Ilo LIac\/ ltJlя
IlроI]еДе}I]'IЯ l(oIIl(\/Pc)/' ОГОJtоILiоLiI'lЯ рс:})/jlЬ']'il'l'itз 't'l.t B'illet{rIrI i:tсй 1, iI(иl-гr{ /IO
tcitlt ut l)oI(\,.

Il]eB.l),it ().I." ll()lIp()CiI]] lзi,,t iJIlt7lg,,,,tlttltliirl ().ll,Д (li,,tt,tt,tc: li()lIl(l]cllli(lI IIро
yj\4oI]1,I гIl]оl]сl{еI II IrI l(Otl I(yllcv.

ИС,llово Rз,Ijll l(pcrrl.ylc I{.lt.,, ,]aJIp()1]IClrlili 
ttl]ellc.гal]Irrlrc II.С.

Kpclltyrc К.В. поlзiiIсlмиrt;.t, Ir{o t: ttllrlб;tепtt.t rз t]liгrarI0\/R[:ltIllr{M ttlэtlсtсl,ilз, яrсiIlсреi\4оIuи у 1эаttitttс lll)ol]0,1lc]lII,Ix l(()lIK\/iэcitx, tlct<i.itt,tt1.1 iIC бl,;tсl B].i:]IltlLleIIo
поря/_{оi( (l i гrаi,rсув?-l I] I I rL

K.ll1,1пleltcllЗ ,l. N4. lll)с/(с,гаIjIll.:Ili ,'tCltai)'l.il]vIei{,I.y N,lacOl]I,1x ltопцуltitсаl{iй,
l]i,,1tI<,ltзill, llIo )/ci ,заl,tза;ltс:tlttli 

1эtl(iсl,tr1.I' l.|l1z11,, tзllахtllзаttti. j'() i_\i (..|.I)(_'rI Hal(t..1 [tpo
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створення Ko'Kypc'oi KoMicii. Насамперед, цiкавлять проскти, що мають
системний пiдхiд до вирiшення значущих проблем суспiльства.

кучинський В. Г. оголосив про закiнчення б засiдання Громадськоi ради,оскiльки Bci питання вичерпано.

Наступне засiдання вiдбудеться 14.08 .2О2Oроку.

Голова громадськоТ ради

Секретар громадськоТ ради

B.l. Кучинський

В.В. Касьянова

27


