
протокол лъ8
засiдаrlrlя Зar.a.lll'llllx зборiв громалськот ради

п ри f н i п ропетровськiй обласнiй держа вtliй адмiнiстрацiТ

28 вересн я 202() року
м. lrriпро
пр. О. Поltя,l
!н i пропе.гровська облдержадмiнiстрацiя

Всього: З5 членiВ ГромадсЬкоТ ралИ при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй
адмiнiстрацiТ

IIрисутьri: 28 членiв ГромалськоТ Ради прИ !нiпропетровськiй обласнiй
лержавнiй адмiнiстрачiТ (!одаток JYl l)

[3izrкрив засiдання I'ромалськот рали /dнiпропетровсьItот обласнот державнот
адмiгriсr,раltij'I,oJloвa, Itучинський 13iKтop [гнатович , який повiдомив про присутнiсть
28 члегtilз I'ромалськоi'ра/{и, LI(o лае мож;tивiсть розпочати засiдання.

[}ис,гуllив: голова Кучинський В. I., який запропонував наступний порядок
деttгtий:

l. [IpoeKr' гrрограмИ пiдr,римки та розвиткУ украТнськоТ мови в
/{нirrропе,гровськiй областi. Завiдуючий кафедри сошiалi"о .yruHiTapHoT полiтики
КЗВО (ДАF{О) ДОР Безена IBaH МIихайлович.

2. I]i:rllовiдь по рiшенню вiд 26.06.2020 про необхiднiсть проведення
громадськиХ експертиз. Голова KoMiTeTY з питанЬ евроiнтеграцii, залучення
it,tlзес,гиt{iй та аулиту державI]их закупiвель олена Зима.

4. Вiдlrовi.ць на зверlJеlJIlя I.,о, <<Пiдводtгlих рибалок та мисливцiв> вiд 30.О7.202О,
['o;ttlBat KtlMi],eтy по взасмо,rtil'з rIравоохороt{ними органами Вадим I\4iрошник.

5. J]i.'tllcllli.tlt, rto Зl]срIIсL,,' ,,i;t 30,07.2020 про rrеобхiднiсть ремонту аварiйного
мосl,у на ,грасi Солоне - JIош.rкарiвка. ['олова KoMiTeTy з питань }китлоtsо-
комуFIального господарства Сергiй FIeHaciH.

6. Вiдгlовiдь на рiшеrlня про звернення ло ОffД вiд 14.08.2О2O,щодо розмiщенняна бiг-борлах iгlформацiт про святкуRання !ня незалежностi та вшаrlування пам'ятi
заt,ибltих захисникiв Украi'ни. Вir<.гор Ку.lинський

7. Розгrrяд вiдповiлi Щнiпропетровського нацiонального iсторичного музею вiд
23.09.2020. lмитро Кошка.

3. Вiдповiль по зверFIенIJIо ОбухiвськоТ отГ вiд
булiвництва дороги мiж населеними пунктами Обухiвка
Кучигrський.

в. l1po стан козацького кладовища, яке знаходиться
районi lla,гери'орiТ I-{овоолександрiвськоТ селищноТ ради.
пи,I,аIIь осtзil,и, FIауки, куJrьтури, мови та релiгiТ.

9. Рiзrrе.
Гоrrосували : затвердити запропоноваFIий порядок денний.
"За" - 0.I(tIOI,oJtoc I I().

26.06.2020 з приводу
та МиколаТвка. BiKTop

в ЩнiпропетровськоIчrу
Представник KoMiTeTy з



I1o першому питанrrю порядку денного.
Rиступив: Завiдуlочий кафедри соцiально гуманiтарнот полiтики кзво

K/|AIlo>> д(оР Безена IBaH [\4ихайJlович, якиЙ поясFIиt] заг€шьну концепцiю, мету та
ocНoBl,ii rti"rli Ilpoeктy програми розвитку украТнськоТ мови в !нiпропетровсiкiй
об"rtас,гi.

Запропонував:
l) 11i:rт,рИматИ шеЙ проеКт громадСькою радою.
2) Нагrравити .цаний проект ло !епартаменту освiти i науки, для вивчення та

t]гlесеFIIJя поправоI(.
3) I-Iаправити на розгляД KoMiciT з пи.ганЬ освiти обласноТ Ради.
4) I-Iаправи,ги на засiдання ceciT обласноТ ради для затвердження даного проекту.
ВистугtиЛа: Крижановська }It.M., яка запрОпонуваJrа Ъмiнити, при наявностi,

слово ( популяризацiя>>.
I-о,гtосували: Пiдтримати проект програмИ та розвИтку украТнськоТ мови в

/_{гr i r rропетровс ькiй облас.гi.
"За" -- одrjоI,олосt-lо,
[}ирirrrилИ: IIizrl,рИма,гИ громаllськоЮ радою проект програми розвитку

украi'гl с t,Ko t' моtзи в /(н i l l poll еl.ро всьI{iй облас,гi.

I Io лругому питанI]rо порядку денного.
2, Вiдповiдь по pirrreHHto гР вiд 26.о6.2020 про необхiднiсть проведення

громадських експертиз.
[3ис,гупиtз: Голова KoMiTeTy з питань евроiнтеграцiТ, залучення iнвестицiй та

аудиту державFrих закупiвель олена Зима, яка пояснила про необхiднiсть, принципи
та порядок проведення громадських експертиз. Висвiтлила причини, через якi
громадськi ексгrертизи на даний LIac не проводилися.

запропонувала] !ля набут-гя навичок у проведеннi громадських експертиз,
пiдвиltlення фахового рiвня та плiднот взасмодiт мiж .роruд.uкими представниками,га орl,аIlами вJIади ltрийняr,и учасl,ь .lленiв громадськоТ ради у тренiнгу-сип,ryляторi
скJlа/lаllllя I,pOMaltcbKclt, ексIIерl,изи LIa гlрикllадi програми <I1атрiотичного
виховаIIIlя)).

I Iитанllя: Заступгtик голови оllА [-риrrай Iрина олегiвна - чи будуть видаватися
сертифiкати пiсля закiнчення таких тренiнгiв.

вiдповiдач: олена Зима - згiдно iз законодавством громадську експертизу
мо}ку'гь Проводити громадськi органiзацiт, Для цього засвiд.lgццп рiвня якостi
ексltерт,irз не гlотрiбтrа - це вiдповiдальнiсть самоТ органiзацiТ.

A.lle пiсrlя участi у тренiнгу будуть виданi сертифiкати BciM учасникам iз
зазначенням теми тренiнгу та кiлькостi годин.

I-олосуваJIи: "За" - одноголосно
}Зирirлиrrи : Прийняти участь у запропонованому тренiнгу.



По третьому питанI{Iо порядку денного.3. Вистуrlив: 
.BiKTop Кучинський, якиЙ Надав вiдповiдь по зверненнюОбухiвськоj' о'ГГ вiд 26.06.2о20 з приRоДУ бУдiвництва дороги мiж населеними

пу+rк],ами Обухiвка та Миколатвка. Провiвши ряд зустрi.rей з представниками
Обухirзськот о,т,г- т,а проаналiзувавlllи ситуацiю представники дiйшли 

""arorny, *опроItе/lура, tItодо бу,ltiвrrиlt,гва /1ороги мiж населеними пунктами Обухiвка тамикоllаi'вка lrc була r]иl,римана. tjула органiзована зустрiч мiж представниками
OбyxiBcl,r<or'O]'I'Ta /]ержаL]}lим обllасним земельним кадас.гром, на якiй визн ачилинеобхiдrri кроки вирiшенrtя проблеми.

вис,гугtив: Прелставник виконкому Обуr<iвськот отг - Потапенко олегМIиколайовиLI, який допОвiв прО хiд вирiшенн"Ъудi"н"цтва дороги:l) Велеться осРормлення лопуrепiiв у геокаластрi.
2) Йд' руХ У напряtмi виготовленнi цих проЬктiв, якi будуть затвердженiвiдповiдними держорганами.

I Io .leTBepToMy питанню порядку денного.
4, I]iдповiдь на зверr{ення г.о. <Пiдводних рибалок та мисливцiв> вiд з0.07. 2020.I-олова KoMiTeTy гIо взасмоzrii'з правоохоронними органами Вадим Мiрошник.
[:}ис,r,уlIиt]: I,oJIoBa Ку.lцllський [}.I., який лоповiв Ll(одо проuaдaпоТ роботи по,]верне}{IIю l"o, <<IIiдводrlих риба,гlок та мисливt{iв> вiд з0.07.;о20, якi зiбрали 140011l/i[]ИсlВ I'рОМаl{яLl На rli.ri'гримкУ ЗВерFIеIIня. В ходi з'ясуваIlня причин злочиннихмахiнаrtiй бу"llо виявлеlJо tlоруIпеrrrlя у змiнi назви водосховища.
l{огlовiлач: Голова KoMiTeTy по взасмолiТ з правоохоронними органами ВадимJ\4iрошllrик - Bci пи,lаLlFIя вирiшегri i на даний час MiHicTepcTBoM навколишнього

сереловиЩа виданий новий документ, який знаходиться на реестрацiТ MiHicTepcTBilос,гиltir'Украi'ни. У найбли*.,"й час цей документ бУд. прийнятий, опублiкованийта надiсланий для ознайомлення до Гр.

Ilo ll'ятому питанню поряltку денного.
5, Вiдповiдь по ЗВерненн. :'о 3О.07.2О20 про необхiднiсть ремонту аварiйногомосту на Tpaci Солоне - Лошкарiвка.
l{оповiлач: Голова комi,гет,у з питань житлово-комунального господарстваСерl,iй IIcllaciH. ttкий оtIис.lв си:r.уаrtirо, ш1о/]о ремонту аварiйного мосту на TpaciСолоttе - JIolllKapiBKa т.а зllir,уtзаlз IIро I]роI]едtенi дii tцоло усунення аварiйноТ дiлянкиilОРОЖFIЬОГО СIIОJIУЧеI{НЯ МiЖ c.ColroHe - с.JIошкарiвка. 

-До 
кiнця вересня булепроRедений конкурс rrа прове/Iеrrня ремонтних робii uuарiипо.о мосту по СистемiIIРОЗоро, та I] поточному роui буду.гь здiйсненi Bci необхiдЪi роботи для вiдновленнясIIоJ]уLIеIItlя мiж с.Солоне * с.Лошкарiвка.

Ilo шосr-ому питаннIо порядку денного.
6. Вiдповiдь на рiшення про звернення до ОДА вiд 14.0В.202О,щодо розмiщенняна бiгборлах iнформацii про святкуваI{ня /[ня незалежностi та вшанування пам'ятiзаг,иблих захисникiв Украi'rrи.

l



Доповiдач: Голова ГР BiKTop Кучинський - ознайомив з вiдповiддю оЩА на
запит I-P:

Бiгборли, якi були розмiщеннi до !ня незалежностi:
- м. !нiпро - 3 бiгборли,
- Агlост.о"lriвсьrсий р-н - l бiгборл,
- /{нiгlровський р-н - 2 бiгборли,
- Синельrtикiвський р-н -- l бiгборл,
- м. Камянське - I бiгборл,
- м. IIaB"rrol,palt - l бil,борzt,
- м, IIокрова - l бiгборл,
- Крини.lанський р-н - l бiгборл,
- Павлоградський р-н - l бiгборл,
- Солонянський р-н - 2 бiгборли,
- l-омакiвський р-гl - l бiгборл,
- I{аричаllсr,кий р-FI - l бiгборл.
Бiгборли, присвяченi !ню пам'ятi загиблих захисникiв УкраТни:
- м. fiнiпро - 1 бiгборл,

По сьомому питанFrIо порядку денного.
7. Розr,lrяд вiдrrовiлi l]нiпропетровського нацiонального iсторичного музею вiд

23,09.2020,

l(оlrовiлач,/_(ми,гро KoltlKa, який ознайомив з
iсr,ори'-ltlсlt,о музеIо tIa зверriеrrня I-P (на 56 cTopiHKax).
вiдповiлей ['Р гrе отримаJIа.

IIитання: Г'олова комi,геr,у Ilo взасмодiТ з правоохоронними органами Вадим
Мiрошrlrик - Liи змо)куть делегати ['Р, без досвiду, a'".yuui, фактичнiсправи музею?

доповiдач: l]митро Кошка - так зможуть, ми просто вимагасмо дотримання
обirtягrок, якi дали представники iсторичного музею.

Висноtзок: Щля коFI'роJIю за фiнансовим розподiлом:
l) Iнiuirовати створення ГР при Щнiпропетровському нацiональному музеТ.
2) Реr<оме[Iдува'и представникiв I-P до складу вченоТ Ради музею.

По восьмому питанню порядку денного.
8. [-Ipo cT,arl козаIIького кладовиU{а, яке знаходиться в Щнiпропетровському

райоН i на r"ep и,Горi r' IJ oBoOJIeKcaI1.1(pi lзс ькоТ сел и l_цl.t о l' ради.
/lоlttlrзi,цач; Яrrа '['имсlIltеtltссl 

.|(иректор l(ому-музеlо Д.r. яворницького,
I1ре/lс],авljик KoMi,l,eT,y з Ilиl,ань освir,и, науки, культури, мови та релiгiТ, яка доповiла
про cTaIJ IJерухомих козацьких пам'яток, зокрема про унiкальний iсторичний об'скт,
який знаходиться на.гериr,орiт Старих Кодак.

Загlропонувала:
l) Оргагriзувати виtЪне засiдання KoMiTeTy з освiти, науки Ti Bcix бажаючих

,t.lte1,1 i в I'Р .цля бi;rьirr детzuIьFIого вивtIення ситуацiТ козацького кладоВИща.

вiдповiддю керiвництва
По двох перших питаннях



2) Розробити прогРаму збереженнЯ з вивченНя, визнаЧення меж та благоустроrо,герит,орii' козаr]ького кладовища.
3) облалнати мiсце пам'ятi iнформачiйними, туристичними стендами.

_ 4) Перетворення мiсця пам'ятi на туристи.lний об'скт з метою збереження таблагоустро}о козацького кладовища.
Г'олосували: ''За'' - одноголосно
[}ирirшилИ: ОрганiЗувати виТзне засiдання KoMiTeTy з питань освiти, науки,кульl,урИ, мовИ ,га 

релiгiТ Ti Bcix бажаючих .lленiв ГР дл" бiльш де.I,.Urьного вивчення
си,гуаrtii' козацького кладовипiа,

I Io дев'ят,ому питаIiIIlо IIoprli tKy деIlllого,
9, Зrrяr,и tPyrrr<шii' r,оJIо}lИ KoMi,t,eT,y :] IIитаFIЬ взасмодiТ iз ЗМI, громадськими

орl,аttiзаrliями ,га розI]и'ку iнсРормашiйних технологiй - Федосова ПавлаВалерiйовича.
[3истуttив; Кучинський B,L, який запропонував заяву про самовiдвiд ФедосоваП.В. з посади голови KoMiTeTy задовiльниiи
I-о"llосуваJlи ; "За" - одFIоголосно
I3ирirшили: Заяву Федосова П.В. з посади голови KoMiTeTy задовiльнити.
9,1 , Обрання голови KoMiTeTy з питань взасмодiТ iз змI, громадськими

оргаrriзашiями та розвитку iнформаuiйних технологiй
13иступив| Куq7ц.ький B.I., який запропонував затвердити на посаду головикомi,гетУ з пи'анЬ взасмодiТ iЗ змI, .роruл.iкимИ оргЬнiзацiями та розвитку

i llформаI t i й rr и х,гехLlоJIоI,i й Касьяl loBy Bipy Bi KTopiBHy.
l 
-О"гlсlсуllаJIи: 

"За" - оlltlогоJIосtIо
[3ирirIlиltИ: I(асьянОву Bipy Вiк,горiвгrу затверди,fи на посадi голови KoMiTeTy зl,]итань взасмодit' iз ЗN4I, t,ромадсьl(ими органiзаiliями та розвитку iнформацiИЙх,гехно"rtогiй

9.2. IIро гIродов}кення <[-Iрограми розвитку Козацтва>.
[3истугtив: Кучинський B.I., який нсtдав i.rop"rny ловiдку про встановлення

r]ам'ятFIика I.fl, CipKa у с. ToMaKiBKa.
загlропонував: Звернутися до Управлiння культури в якому знаходиться<[IрограМа розвитКу Козацтва) для продовження TepМi"y дiт програми на2О2] -2О24

р, iз внесеFIням дtо цiст гrрограми пункту про встановлення пам'ятника I.t. CipKa у с."I'oMaKiBKa та зазначи,ги джерела фiнансування, таких, як обласний бюджет,]\4iсцевий бюджет та iншi джерела.
ГолосуваJIи ;''За'' - одноголосно
IЗирiIllи,lrи : Iнiцiаr,иву rli:lт,римати поlзгliс"гtо.

I IОРя,ltоtс дсrttt ий виLIерIIаl Io

В.I. Кучинський
Г.О.Кiслу<iна


