
ПРОТОКОЛ NЬ4

Засiдання громадськоi ради

при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

б березня 2020 року м. ,Щнiпро, пр. О. Поля,1

,Щнiпропетровська обласна

державна адмiнiстрацiя

Головуючий: голова громадськоi ради
облдержадмiнiстрацiТ Кучинський B.I.

при Щнiпропетровськiй

присутнi: 29 членiв громадськоi ради при Щнiпропетровськiй
облдержадмiнiстрацiТ (додаток 1), голова !нiпропетровськоi оДА
Бондаренко О.В., радник голови !нiпропетровськоi ОДА Мотрюк О.В.,
запрошенi фахiвцi та експерти громадськоТ ради, представники IГС,
спiвробiтники /{нiпропетровськоТ ОДА.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Всryпне слово

Слухали: Кучинського B.I., голову громадсъкоi ради при

Щнiпропетровськiй облдержадмiнiстрацiT (далi - громадська рада).

Кучинський B.I. наголосив, що кожен важливий захiд розпочинаеться

з гiмну Украiни. Пiсля звучання гiмну Украiни привiтав присутнiх та

повiДомив про присутнiсть 29 членiв Громадськоi ради, що дае можливiсть

роЗпочаТи засiдання. КучинськиЙ B.I. запропонував розглянути питання

порядку денного:

1. ВСтУпне слово голови !нiпропетровськоi обласноi державноi

адмiнiстрацii О.Бондаренка.

2. Про спiвпрацю громадськот ради при облдержадмiнiстрацii з

керiвниками структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii.

3. Про налагодження взаемодii органу влади та iнститутiв

|ромадянського суспiльства.,Щискусiя.



4. Про пiдписання протоколу щодо реалiзацiТ положень Меморандуму

щодо спiвробiтництва мiж Громадською радою, Радою BeTepaHiB

АТО, департаментом освiти та науки, КП вищоi освiти

кЩнiпропетровськоi академii неперервноi освiти>>, КП вищоi освiти

<Щнiпропетровський педагогiчний коледж).

5. Про затвердження Рiчного плану дiяльностi Громадськоi ради при

облдержадмiнiстрацii на 2020 piK.

Проект порядку денного поставлено на голосування.

Голосували: ((зD) - 29, <проти)) - 0, (утрим€lлись>> - 0.

Порядок денний затверджено одноголосно.

1. Всryпне слово голови ЩнiпропетровськоI обласноi державноТ

адмiнiстрацii О.В. Бондаренка.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоТ ради.

Кучинський B.I. надав слово головi Щнiпропетровськоi ОДА

О.В. Бондаренку.

Слухали: голову Щнiгrропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. побажав громадськiй радi не плавати в oKeaHi

паперiв, а дiяти i робити щось корисне.

2. Про спiвпрацю громадськоi ради при

облдержадмiнiстрацii з керiвниками структурних

пiдроздiлiв облдержадмiнiстра цii'.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. зазначив, що для нього важливо мати живий контакт

iз громадськiстю, оскiльки це i потужний iмпульс для роботи, i можливiсть

отримати зворотний зв'язок. На його д}мку, громадська рада як орган,

передУсiм, створюв€Lпася для комунiкацii та обмiну iнформацiсю i думками,
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ЩОбИ В ефективному дiалозi посприяти вирiшенню питань, важливих для

мешканцiв областi.

Також BiH розповiв про ocTaHHi iнiцiативи облдержадмiнiстрацii щодо

покращення ситуацiТ в областi.

3. Про налагодження взаемодii органу влади та iнститутiв

громадянського суспiльства. Щискусiя.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради

Кучинський B.I. оголосив, що е питання до голови

облдержадмiнiстрацii та до керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

Слухали: Потапенка О.М..

ПОтапенко О.М. задав питання головi облдержадмiнiстрацii щодо

ситуацii з дорогами у Петрикiвському районi. Наприклsд, у селi МиколаiЪка

бiльше 10 poKiB не було капiтального ремонту дорiг.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. надав заг€Lльну iнформацiю щодо стану дорiг

ЩНiпропетровсъкоi областi та погодився, що стан дорiг в областi неналежний.

Слухали: Коломойця А.В., директора департаменту житлово-

комун€шьного господарства та будiвництва облдержадмiнiстрацii.

Коломоець А.В. повiдомив, що у 2020 роцi на данiй дiльницi

заплановано частковий ремонт дорiг.

Слухали: голову,.ЩнiпропетровськоТ ОДА О.В. Бондаренка.

БОНДаРенко О.В. запропонував запровадити громадський контролъ за

ходом цих робiт.

СЛУхали: питання Потапенка О.М. щодо можливостi видалення коштiв

Петрикiвськiй ОТГ для будування дорiг.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка

БОНДаРенКо О.В. повiдомив, що видiлення коштiв з обласного

бЮДЖетУ МоЖливе за умови спiвфiнансування з ОТГ, тому чекають на

пропозицii вiд громади.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради



Кучинський B.I. надав слово Манейлу А.А., головi KoMiTeTy

громадськоi ради з питань децентрЕtлiзацii, самоврядування створення

об'еднаних територiальних громад та об'еднань спiввласникiв

багатоквартирного булинку.

Слухали: Манейла А.А.

Манейло А.А. задав питання щодо державноi пiдтримки ОСББ .

Слухали: голову !нiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. повiдомив, що дiе програма енергоефективностi, яка

фiнансусться з Фонду енергозбереження та енергоефективностi у пропорцii

70%lЗ0%) яка у сiчнi була в областi повторно анонсована. Запропонував

зробити декiлька зустрiчей з роз'ясненнями щодо програми та закликав

бiльше працювати у цьому напрямку.

Слухали: Манейла А.А.

Манейло А.А. задав питання щодо найактуальнiших проблем

децентр€}лiзацii у,Щнiпропетровськiй областi.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

БОндаренко О.В. повiдомив, що Щнiпропетровська область е лiдером

За ТеМПаМи створення ОТГ i цеЙ процес тривае. На теперiшнiЙ час створено

74 ОТГ, проходить фiнальне моделювання у районах. Всього планусться

створити 84 ОТГ.

Слухали: Манейла А.А.

Манейло А.А. задав питання щодо проблем у cTBopeHHi ПетрикiвсъкоТ

отг через можливе приеднання Слизаветiвськот селищноi ради до

М. Кам'янське та попросив голову ОДА за можливостi врегулювати цей

процес.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. погодився проконтролювати, щоб усе було

економiчно доцiльно.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради



Кучинський B.I. надав слово Машталiр В.А, представнику

ГромадськоТ органiзацii <Щасливий дiабеu>.

Слухали: Машталiр В.А.

Машталiр В.А доповiла про складну ситуацiю у дiтей, хворих на

дiабет першого типу, який передбачас постiйне введення iнсулiну. IcHye

ГОсТра потреба у cTBopeHHi обласноi програми пiдтримки хворих на дiабет

ПеРШОГО ТиПу З метою забезпечення дороговартiсними матерiалами для

вимiрювання рiвню цукру в KpoBi. TaKi програми iснуютъ у деяких областях.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. повiдомив, що пацiенти, якi потребують

забезпечення iнсулiном, отримують його через програму реiмбурсацii.

!нiпропетровська ОДА постiйному контактус з МОЗ задля попередження

дефiциту iнсулiну в жодному MicTi.

Слухали: Кулик В.В., представника департаменту охорони здоров'я

Щнiпропетровськоi ОДА .

КУлик В.В. висловила д}мку, що подiбна програма недоцiльна через

НеВеЛИкиЙ вiдсоток хворих на дiабет першого типу у заг€Lльнiй кiлькостi

хворих на дiабет.

Слухали: голову !нiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. запитав, чи icHye статистика щодо хворих.

Слухали: Машталiр В.А.

Машталiр В.А вiдповiла, що в областi хворих - 900 дiтей та 18 885

дорослих.

Слухали: голову ЩнiпропетровськоТ ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. сказав, що питання опрацюють i до наступноi

громадськоТ ради булуть пропозицii.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради

КУчинський B.I. подякував за вiдповiдь та надав слово Семенчi I.C. ,

ГОЛОВi KoMiTeTy громадськоТ ради з питань освiти, науки, культури, мови та

релiгii.



Слухали: Семенчу I.e .

Семенча I.€. задала питання щодо обласних цiльових програм та

Програм розвитку, чи плануе керiвництво ОДА з€шучати членiв громадськоi

ради до розробки таких програм.

Слухали: голову !нiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. сказав, що ОДА готова прийняти пропозицii,

врахувати iдеi та напрацювання громадськоi ради.

Слухали: Семенчу I.C.

Семенча I.€. запитала щодо розробки програм, якi побудованi на

принципах експертноi оцiнки, програми Украiнського культурного фонду.

Пропозицiя - запровадити роботу щодо розподiлу коштiв на культуру.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. сказав, що е на розглядi декiлька проектiв, звернувся

до начаJIьника управлiння молодi та спорту Пшеничникова О.П. та

НаЧ€шьника управлiння культури, нацiональностей i релiгiй Першиноi Н.Г. з

проханням з€tлучати вiдповiдний KoMiTeT громадськоi ради.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради

КУчинський B.I. нагадав, що виходить задекларований час i надав

слоВо для останнього питання Мирошнику В.А., головi KoMiTeTy по взаемодii

з правоохоронними органами громадськоТ ради.

Слухали: Мiрошника В.А.

МiРОШник В.А. задав питання щодо ставлення !нiпропетровськоi
ОДА До Того, що бiльшiсть прибережних зон забудованi приватними

ВОЛОдiннями i котеджними комплексами, адже найчастiше цi забудови

незаконнi .

Слухали: голову ЩнiпропетровськоI ОДА О.В. Бондаренка.

БОндаренко О.В. повiдомив, що найближчим часом заплановано

ПРОВеСТИ аУДиТ Bcix водних об'ектiв. Створюеться робоча група з питань

Забезпечення доступу до узбережжя, яку очолюе профiльний заступник



СКРипник М.В. i буде представJIено конкретний план дiй задля наведення

порядку в цiй сферi.

Слухали: Таратушку В.В., KoMiTeT охорони здоров'я громадськоТ ради.,

Тараryшка В.В. запитав щодо проведення гiдротехнiчних робiт на

рiчцi Орiль, та повiдомив про зневоднення рiчки через, на його думку,

НеЗаконнi забудови на узбережжi у Харкiвськiй, Полтавськiй та

Щнiпропетровськiй областях.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. повiдомив, що треба узгодити деякi роботи з

MiHicTepcTBoM, е плани зробити там парк, придбати вiдповiдну TexHiKy для

чищення рiчок.

БОндаренко О.В. попрохав надати йому факти незаконних споруд, якi

вiдомi, щоб розiбратися.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради

Кучинський B.I. наголосив, що вже перебрали лiмiт часу.

Слово взяв Гордеев Д.О.о член громадськоi ради.

ГОРдеев Д.О. повiдомив про проблеми незаконних забудов, якi

перешкоджають доступу громадян до води, та звернувся з проханням назвати

бiльш конкретно мiри i заходи, якi вживаються ОДА для врегулювання цiеТ

ПРОблеми та повiдомити, до кого BiH може звертатися за фактами незаконних

забудов як представник громадського формування з охорони порядку.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко о.В. звернувся до Iрини Федорчук, представника

УПРаВЛiння По роботi з правоохоронними органами, проконтролювати цю

ситуацiю.

Слово взяв Грищев Ф.I.о член громадськоi ради.

ГРИЩев Ф.I. подякував головi облдержадмiнiстрацii за вiдповiдi на

ПИТаННЯ, побажав успiхiв i задав питання щодо вiдновлення обласноi

ПРОГРаМИ Вiдповiдно до НацiональноI стратегii сприяння розвитку
громадянського суспiльства.



Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. вiдповiв, що ознайомиться з результативнiстю
ПРОГраМи, наскiльки ефективно витрачаJIися бюджетнi кошти, i, в разi
ПОРяДку в цiЙ роботi, можливо, визначить наступного розпорядника коштiв,

оскiльки до функцiонування багатьох програм виникають питання.

Грищев Ф.I. запитав, куди звертатися за уточненнями.

Бондаренко О.В. вiдповiв, що у .Щепартамент комунiкацiй.

Слухали: голову Щнiпропетровськоi ОДА О.В. Бондаренка.

Бондаренко О.В. звернувся до громадськоi ради з проханням

ОПРацЮВати два моменти. Перше: комплексна програма реабiлiтацii BoiHiB

АТО, ВiДповiДний департамент та управляння соцзахисту зар€}з опрацьовують

це питання.

Друге питання, це - "туристичнi магнiти". ,.Щепартамент економiки

ОДА Вже почав працювати над цим питанням. Плануеться зробити 10 - 15

"туристичних магнiтiв" у областi, куди мешканцi зможуть потхати з

родиною на вихiдний день. Треба пропрацювати питання з мерами i
ГОЛОВаМИ ОТГ, як забезпечити питання iнфраструктури цих об'ектiв. Ще буде

одна з точок економiчного зростання.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради

Кучинський В.[. представив радника голови облдержадмiнiстрацiТ з

питань iнвестицiй Лось Д. О .

Слухали: Лося Д.О.

лось Д.о. попросив задати питання щодо залучення iнвестицiй у

Щнiпропетровськiй областi.

Слово взяв Чередниченко О.€.

Чередниченко О.€. запитав щодо поводження з радiоактивними
вiдходами в областi.

ЛОСЬ Д.О. вiдповiв, що до його компетенцiТ вiдносяться iнвестицii та

РОЗВИТОК бiзнесу i BiH не мае стосунку до вiдходiв, зокрема радiоактивних.



4. Про пiдписання протоколу щодо реалiзацii положень

меморандуму щодо спiвробiтництва мiж Громадською радою, Радою

BeTepaHiB АТО, департаментом освiти та науки, КП вищоi освiти

<<.Щнiпропетровськоi академiТ неперервноi освiти>>, КП вищо[ освiти

<<Щнiпропетровський педагогiчний коледж>.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради.

КУчинський B.I. оголосив про едину мету: провести реорганiзацiю
КОлеДЖу у правовому полi i зберегти Bci надбання колишнього керiвництва

КОЛеДЖУ, Задля цього було пiдписано Меморандум щодо спiвробiтництва мiж

ГРОМадською радою, Радою BeTepaHiB АТО, департаментом освiти та науки,

КП вищоi освiти <Щнiпропетровськоi академiТ неперервноi освiти>>, КП вищоi

освiти <Щнiпропетровський педагогiчний коледж).

ГОЛОвна Мета меморандуму - об'еднати зусилля О!А та громадськостi

В ОРГанiзацiТ нацiон€шьно-патрiотичного виховання дiтей та молодi. Ще один

напрямок пiдтримати украiнсъку мову в закладах освiти регiону.
Обговорили механiзм реалiзацiТ положень меморандуму.

СЛОвО ВЗяв Чабанов В.В., експерт KoMiTeTy громадськоi ради з питань

освiти, науки, культури, мови та релiгii

Чабанов В.В. зауважив, що з сайту коледжу пропыIа будь-яка

украТнська символiка.

Кучинський B.I. вiдповiв, що перевiрить iнформацiю.

Слово взяв Таратушка В.В.

ТаРаryШКа В.В. виступив з реплiкою щодо важливостi не втратили

украТнського в YKpaTHi.

Кучинський B.I. вiдповiв, що разом будемо робити все, щоб не

втратити yKpaiHcbкe, а ще й примножити.

Слово взяв Мiрошник В.А.

мiрошник В.А. нагадав, що зараз iде процедура приеднання коледжу

до академii неперервноi освiти, тому сайт педагогiчного колежду не е



актуаJIьним. Виоловив надiю, що пiсля закiнчення процедури все буле

приведено до ладу

Itучинський B.I. повiдомив, що остаточно коледж буле присднано до

дкадемii неперервноi освiти У березнi рiшенням ceciT обласноi Ради.

Педагогiчний коледж зберiгас свою назву, але у складi АкадемiТ, Пiд чао

гIроведення конкурсу на посаду керiвника у громадськоТ Ради буле

можливiсть спостерi гати задля забезпечення IlpoзopocTi та об' сктивностi,

5. Про затвердження Рiчного tlлаtlу дiяльностi Громадськоi

ради при облдержадмirIiстраuii на 2020 piK,

слухали: Соссдка м.о., заступника голови громадськот Ради з

правових питаFIь.

Соссдко м. повiдомив, Що, вiдповiдно до регламенту роботи

Громадськоi ради, необхiдно затвердити рiчний план протягом трьох мiсяцiв

з моменту створення громадськоТ рали, З цiсrо MeToIo кожен з KoMiTeTiB

затвердив своi 1-Iлани роботи. FIa ocHoBi цих планiв було сформовано

загальний рiчний план громадськот Ради. Попросив проголосувати за

представлений план.

Кучинський B.I. Поставив Рiчний план дiяльнос,гi громадськоТ Ради

при облдержадмiнiстрачiТ на 2020 piK на голосування,

Голосували: ((за)) - 29, <проти) - 0, (утримались) - 0,

Рiчний план затверджено одноголосно (Щодаток 2),

Кучинський B.I. повiдомив, що Порядок денниЙ засiдання вичерпано

у гiовному обсязi, настуIIне засiдання громадськот Ради вiдбудеться 26

березня 2о2О року. На шьому засiданнi буле заверIшеtrо формування KoMiTeTiB

громадськот ради.

Слово взяв д.о. Рсзнiко чJIен громадськоТ ради"

Резrriк д.о. нагадав' що В YKpaTHi трива€ вiйна i луже болить, коли

чутно росiйську мову пiд час засiдання, тому виступи доцiльно проводити

лише украiнською.
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Кучинський В. I. погодився з пропозицiсю та оголосив про закiнчення

4 засiдання ГромадськоТ ра.ци.

Голова громадськоТ ради

Секретар громадськоI радlи B.I]. I(асьянова
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