
Засiдання Загальних зборiв громадсько[ ради

10 грудня 2020 року

Щнiпропетровська облдержадмi нiстрацiя

ВСЬого: 35 членiв ГромадсъкоТ ради при Щнiпропетровськiй обласнiй
державнiй адмiнiстрацiТ

Присутнi: 23 членiв Громадсъкоi Ради при Щнiпропетровсъкiй обласнiй
державнiй адмiнiстрацii, з них б за допомогою вiдеоконференцii ZooM (!одаток
J\bl).

Вiдкрив засiдання ГромадськоТ ради Щнiпропетровсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii голова, Кучинський BiKTop Iгнатович, якиЙ повiдомив про
присутнiстъ 2з членiв Громадськоi ради, що дас можливiсть розпочати засiдання.

Висryпив: голова Кучинський В. I., який запропонував наступний порядок
денний:
1. Розгляд заяв lтро вихiд iз складу громадсъкоi ради iT членiв в звОязку з обранням

ix депутатами або отриманням посад, якi роблять неможливим членство в
Громадсъкiй радi. Максим Соседко.

2. Реалiзацiя реформи децентралiзацii, змiни якi вiдбулися в cTpykTypi областi,
стан на мiсцях сьогоднi. АндрiЙ МанеЙло, BiKTop Мiрошниченко.

3. Захист прав дiтей, збереження житла дiтей та необхiднiсть роботи з сiм'ями
СОЖ. ГО кЩопоможемо дiтям>> М.Кожушко.

4. Ситуацiя з iсторичним музеем. {митро Кошка.
5. Про необхiднiсть сприяння створенню громадських РаД в Щнiпропетровськiй

областi. Максим Соседко, Сергiй Худилович, Роман Лук'яненко.
6. Створення програми спрямованоi на популяризацiю, збереження та

вiдродження iсторичноi спадщини нашоi областi.
7. Всеукраiъсъка iнформацiйна кампанiя 16 днiв проти насилля. Профiлактика

гендерного насилля в нашiй областi. Олена Ягодка.
8. Рiзне.

Голосувал и : затвердити запропонований порядок денний.
"За" - одноголосно.

По перu,tоfutу пumанню поряdку dенноzо.
1) ЩоповiДач: МакСим Соссдко, який доповiв стосовно змiн у Громадсъкоi ради

пiсля виборiв до органiв мiсцевот влади. Згiдно п.|7 Положення вiд
19.08.2020р., затвердженогО розпоряДженняМ голови одА, MapTipocoB Дрмен

пр. О. Поля,1



РУдолъфович, Манейло Андрiй Андрiйович, Лук'яненко Роман Миколайович
Припиняють членство в Громадськiй радi без голосування. Вивiлъненi мiсця
заЙмають наступнi, за черговiстю, кандидати до складу Громадськоi ради,
якиЙ набрав найбiльшу кiлъкiстъ голосiв за результатами проведення

рейтингового голосування на установчих зборах.
Запропонував:
На вивiльненi мiсця затвердити членiв ГромадськоТ ради:
- Дудко Василя Володимировича,
- Манаенкова Олега Сергiйовича,
- Ткаченко Ольгу Олександрiвну.
Голосували: затвердити членiв Громадськоi ради запропонованим списком.
"За" - одноголосно.
Вирiшили: На вивiльненi мiсця, затвердити членiв Громадськоi ради.
- Дудко Василя Володимировича,
- Манаенкова Олега Сергiйовича,
- Ткаченко Олъгу Олександрiвну.

2) ВИСryпив: Максим Соседко, який повiдомив, про необхiднiсть обрання
ГОЛОВи KoMiTeTy Мiсцевого самоврядування, замiстъ Манейло Андрiя
Андрiйовича, якого було обрано до органiв мiсцевоТ влади.
Висryпив: Манейло Андрiя Андрiйовича, який запропонував Головою

KoMiTeTy Мiсцевого самоврядування обрати Мiрошниченко BiKTopa Iвановича.
Голосували: затвердити Головою KoMiTeTy Мiсцевого самоврядування обрати

Мiрошниченко BiKTopa Iвановича.

"За" - одноголосно.
Вирiшили: затвердити Головою KoMiTeTy Мiсцевого самоврядування

Мiрошниченко BiKTopa Iвановича.
3) ВИСryПив: Манейло Андрiя Андрiйовича, який запропонував включити його

до складу експертiв KoMiTeTy Мiсцевого самоврядування.
ГолоеУвали: включити до складу експертiв KoMiTeTy Мiсцевого

самоврядування Манейло Андрiя Андрiйовича.
"За" - одноголосно.

ВИРiШИли: Включити до складу експертiв KoMiTeTy Мiсцевого
самоврядування Манейло Андрiя Андрiйовича.

По dруеол,tу пumанню поряdку deHHozo.
1) Щоповiдач: Андрiй Манейло, який доповiв про реалiзацiю реформи

ДеЦеНТР€tЛiЗаЦii, змiни якi вiдбулися в cTpyкTypi областi, стан на мiсцях
сьогоднi.

2) Висryпив: BiKTop Мiрошниченко, який повiдомив про стан отГ у
Криничанському районi.



Запропоновано: Взяти до уваги реформи децентр€Lпiзацii та змiни якi
вiдбулися в cTpyкTypi областi.

По mреmьоJчlу пumанню поряdку dенноzо.
1) Щоповiдач: Щиректор Комуналъного закладу If,eHTpy соцiальноi пiдтримки

ДiТей Та сiмей кЩобре вдома>), яка повiдомила про проблеми захисту прав дiтей,
ОСОбЛИВо У сiльськiй мiсцевостi. Описала проблеми фiнансового та кадрового
ПЛаНУ. РОзповiла про роботу L{eHTpy, мету, призначення та можливостi.
ПОВiдОмиЛа про розроблення пакету документiв до ОДА, щоб продовжити

роботу I_{eHTpy.

ЗаПРОпонУВала: пiдтримати внесення I_{eHTpy соцiальноi пiдтримки <Щобре
вдома) до комунальноТ власностi обласноi ради.

2)ВИСryПила: Заступник голови ОДА Грицай Iрина Олегiвна, яка зазначила про
Унiкальнiсть закладу та запевнил8, що заклад не буде реформовано або змiнено
цiльове призначення та I_{eHTP соцiальноi пiдтримки <,Щобре вдома) бУд.
внесений до комуналъноi власностi обласноi ради.

3) ВИСryПиВ: Радомир Король, представник народного депутата С.О.Щемченко, 29
округу, Щнiпропетровського р-ну.
запропонував: Зробити звернення на Губернатора та обласну раду, щодо

ВЗЯТТЯ на баланс КомунаJIьного закладу I-{eHTpy соцiальноi пiдтримки дiтей та
сiмей <,Щобре вдомa>) обласною радою.

Голосували: "За" * одноголосно
вирiшили: Зробити звернення на Губернатора та обласну раду, щодо взяття на

ба:rанс Комунального закладу Щентру соцiальноТ гriдтримки дiтей та сiмей <fiобре
вдома> обласною радою.
4) ,ЩОПОВiДач: Миколо Кожушко, який проiнформував IIро стан захисту прав

ДiТеЙ У м.Щнiпро та Щнiпропетровськiй областiо збереження житла дiтей.
ЗаЗНаЧИВ Про необхiднiсть вiдстоювати iнтереси дiтей сирiт та дiтей, що
З€tJIИШИЛИСя без батькiвського пiклування. Зауважив, що наразi конче пmрiбпа
РОбОта Координацiйна рада по монiторингу захисту прав дiтей та
продовження роботи виi'зноi робочоТ групи.

По чеmверmоlиу пumанню поряdку dенноzо.
1}ЩОПовiдач: Щмитро Кошка, який проiнформував про ситуацirо з iсторичним

музесм iм.Щ.I.Яворницького.

Запропонував:
1. Провести законний конкурс та призначити директора, дотримуючисъ норм

чинного законодавства.
Голосували: 

llЗаl' 
- одноголосно



ВИРiШИЛИ: Звернутися до ОДА з приводу проведення законного конкурсу,
ЩОДО ПРиЗначення керiвника Щнiпропетровського iсторичного музею
iм.Щ.I.Яворницького, враховуючи рiшення суду.

2. УПОВнОваЖити KoMiTeT з питань культури, релiгiТ i освiти вести справи з
ПРИВОДУ СТанУ сПрав iсторичного музею iм.П.I.Яворницького. Наполягати,
ЩОб член громадськоi ради був представлений у вченiй i Громадськiй радi
ПРИ IСТорИчному музею. Нагадати про необхiднiсть створення Громадськоi
ради при Iсторичному музею iM. Щ. I.Яворницъкого.

Голосували: "За" * одноголосно
Вирiшили: Пропозицiю прийняти.

По п'яmол,tу пumанню поряdку deHHoeo.
1) ДОПОвiдач: Максим Соседко, який проiнформував про проблеми створення

Громадських рад в Щнiпроtlетровсъкiй областi.
2) Висryпив: Роман Лук'яненко, заступник мера м. Марганець, який освiтлив

проблеми створення ГромадськоI ради при Мiськiй радi.
ЗаПРОПОнУВав: Пiдтримати створення такого дорадчого органу у м.Марганець.
Голосували] 

ilЗаll 
- одноголосно

Вирiшили: Включити Лук'яненко Романа Миколайовича до KoMiTeTy мiсцевого
самоврядування в якостi експерта та надати пiдтримку у cTBopeHHi
Громадськоi ради при Мiськiй радi м. Марганець.

3) ВИСryПИв: Сергiй Худилович, Громадська органiзацiя <Стоп корупцiя>,
керiвник органiзацif ксильнi Духом) м.кам'янське, який розповiв про
корупцiю та стан роботи Громадськоi ради у м. Кам'янське.

4) Виступив: Кучинсъкий в. I., який доручив Головi KoMiTeTy мiсцевого
самоврядування - В.I.Мирошниченко взяти пiд контроль питання створення та
роботи |ромадськоi ради у м. Кам'янське

По шосmоlиу пumанню поряdку deHHozo.
1) Щоповiдач: Микола Чабан, який надав iсторичну довiдкУ, ЩоДо Кодацькоi

фортецi та необхiднiсть збереження та вiдродження iсторичноi спадщини
нашот областi.

2) Щоповiдач: ольга обласова, яка наполяг€tJIа на cTBopeHHi програми
спрямованоi на популяризацiю, збереження та вiдродження iсторичноТ
спадщини нашоТ областi.
Висryпив: Кучинський в. I., який ознакомив iз зверненням директору
Щнiпровського обласного центру з охорони iсторико-культурних цiнностей
Голубчик Л.М.

По сьол,tоlwу пumанню поряdку dенноzо.
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1)ЩОповiДач: Олена Ягодка, яка ознайомила з всеукраiнською iнформацiйною
КаМПаНiеЮ 16 Днiв проти насилля. Профiлактика гендерного насилля в
нашiй областi.

2) Висryпила: Заступник голови ОДА Грицай Iрина Олегiвна ) яка ще раз
аКЦеНТУВЕuIа увагу на необхiдностi боротьби проти насилля та необхiднiсть
профiлактики гендерного насилля в нашiй областi.

По восьtио]иу пumанню поряdку dенноzо.
I) ВИСryПИВ: Таратушка BiKTop Васильович - голова KoMiTeTy з охорони

здоров'яо який висвiтлив проблеми стосовно боротьби з COVID-19 у
ЩНiПРОПетРовськiй областi. Також попрохав KoMiTeT з екологii звернути

увагу на Щаричанський район, в якому для побудови дороги псують
еКОЛОГiЧНИЙ стан навколишнього середовища, та звернути увагу на стан
р.Орiль.

2) ВИСryПИла: Олена В'ячеславiвна Зима, яка запропонувала членам
Громадськоi ради та BciM бажаючим t7.12.2020 р. прийняти участь у
ТРеНiНГУ Для вивчення взаемодii влади i громади i вивчення iHcTpyMeHTiB
ГРОМаДсЬкого контролю, громадськоТ експертизи, доступ до публiчноТ
iнформацii i реалiзацii проектiв через конкурс проектiв.

Порядок денний вичерпано
Загальнi збори закритi та визпанi такимиl що вiдбулись

Голова ГромадськоТ ра, .I. Кучинський

Секретар Загалъних зборiв Г.О.Кiслухiна



Результати голосування за допомогою вiдеоконференцii ZOOM

Питанця Пропозицiя на голосування ПIБ голосуючого шдпис
1 На вивiльненi мiсця затвердити

членiв Громадськоi ради:
- .Щудко В.В.,
- Манаенкова О. С.,
- Ткаченко о.о.

Касьянова В.В.

Колiнько о.С).

HeHaciH С.А.

Резнiк Щ.О.

Чикольба Г.М.

Шанько о.Г.

Затвердити Головою KoMiTeTy
Мiсцевого самоврядування обрати
Мiрошниченко B.I.

Касьянова В.В.

Колiнько о.о.

HeHaciH С.А.

Рсзнiк !.О.

Чикольба Г.М.

Шанько о.Г.

Включити до складу експертiв
KoMiTeTy Мiсцевого самоврядування
Манейло А. А.

Касьянова В.В.

Колiнько о.о.

HeHaciH С.А.

Резнiк !.О,

Чикольба Г.М,

Шанько о.Г.

3 Зробити звернення на Губернатора
та обласну раду, щодо взяття на
баланс Комунального закладу
I]eHTpy соцiальноi пiдтримки дiтей
та сiмей кЩобре вдома) обласною
радою.

Касьянова В.В.

Колiнько о.о.

HeHaciH С.А.



Резнiк.Щ.О.

Чикольба Г.М.

Шанько о.Г.

4 Звернутися до ОДА з приводу
проведення законного конкурсу,

щодо призначення керiвника

Щнiпропттровського iсторичного
музею iм.!.I.Яворницького,
враховуючи рiшення суду.

Касьянова В.В.

Колiнько о.о.

HeHaciH С.А.

Резнiк Щ.О.

Чикольба Г.М.

Шанько о.Г.

Уповноважити KoMiTeT з питань
культури, релiгii i освiти вести

справи з приводу стану справ

iсторичного музею
iм.П.I.Яворницького. Наполягати,

щоб член громадськоi ради був
представлений у вченiй i
Громадськiй ралi при Iсторичному
музею. Нагадати про необхiднiсть
створення Громадськоi ради при
Iсторичному музею

iм.!.I.Яворницького.

Касьянова В.В.

Колiнько о.о.

HeHaciH С.А.

Резнiк.Щ.О.

Чикольба Г.М.

Шанько о.Г,

э Включити Лук'яненко Р. М. до
KoMiTeTy мiсцевого самоврядування
в якостi експерта та надати
пiдтримку у cTBopeHHi Громадськоi
ради при Мiськiй радi м. Марганець.

Касьянова В.В.

Колiнько о.о.

HeHaciH С.А.

Резнiк Щ.О.

Чикольба Г.М.

Шанько о.Г.


