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ПРОТОКОЛ NЬЗ

Засi:tаllltя Заr,а.ltьних зборiв r.ропlалськtlТ ради
при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

З0 сiчня 2020 року м. !нiпро
пр. О. Поля,l

!Hi пропетровс ька облдержадмi Hi страцiя

всього: З5 членiв громадськот рали при fнiпропетровськiй обласнiй

деря<авн i й адм i н icTpailiT

Присутнi: 3З ч,пеrliв грома.ItськоТ ра.ltи llри /{нillроltе,гровськiй обласнiй

державнiй адмiнiстрачiТ (f,олаток Лч l )

вiдкрив засiдання громадськот Ради !нiпропетровськот обласнот

державноТ адмiнiстраuii голова, Кучинський BiKTop Iгнатович, який

ПОВiДОМИВ ПРО присутнiсть 3З членiв громадськоТ ради, що да€ моrкливiсть

розпочати засiдання.

Виступив: голова Кучинський в, I., якrrй запропонував наступний

порядок денний:

l. Обрання секретарiату громtlдськоТ рали;

2. ЗатвердженнЯ просктУ ГIо.;tоження громадськоТ ради;

3. Затвердження Регламенту громадськот ради;

4. ОбраннЯ голови KoMiTeTy громадськоТ Ради з питань правовоt.о

захисту, боротьби з корупцiсю та взасмодiТ з сиJtовими органами;

5. Наповнення KoMiTeTiB громадськоТ ради;

6, Звернення до голови ЩнiпропетровськоТ обласноТ державноТ

адмiнiстрацiТ;

1. Затверлrrtення рiшення про виготовлення посвi;lчень членам

громадськот ради, експертам l.а Ilредставникам iнс.гитутiв громадянського

суспiльства, якi булуть залученi ;to роботи у KoMiтeT.ax [-Р.

8. Затвердженtlя Ilоложегtня IIро грамоту ].а ttодяку громаjlськоТ ради.
9. Рiзне.
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голосували: затвердити запропоtlований порядок денний.
"За" - одноголосно, "I1роти" "0". "Утрипла-гIися'' - ,,0,,.

П о пер ttto.|l у п Ll m а н н ю п ор я() к.|, d е н н о,, rl.

l. Обрання ceкpeTapiaTy громадськоТ ради.

Висryпив: голова Кучинський В. I. з прогlозицiсю обрати ceKpeTapiaT

Громадськоi Ради у кiлькостi трьох осiб. Кучинський B.I. запропонував

кандидаТури ceкpeTapiB: Колiнько о.о., Касьянову В.В., Кiслухiну Г.о..
голосували: обрати cekpeTapiaT Громадськот ради у складi трьох осiб:

Колiнько о.о., Касьянова B.t].. Кiслухirlа Г.о..
"За" - одноголосно, "I1роти" - "0". "У-грима,Iися', - ,,0,,,

П о с) ру : о.v _|,| п Lt l11 а н н кl п о р я d кl, d е н н с l.: о.

2. Затвердження проскту Положення громадськоТ ради
виступив: Соссдко Мlаксим олександрович, який представив проект

Положення.

Виступили: Щiдоренко Анатолiй Анатолiйович, Таратушка BiKTop

Васильович, Мирошниченко BiKTop Iванович, Череднiченко олег
Свгенiйович з пропозицiями змiн до пункту б i пункту В IlpocKTy Положення.

У результатi обговоренltя бу,чо прийня,ге рiшення привес-ги пункти б i8
У вiдповiднiсть до постаriови KN4Y Л!996 вiд 0З.l1.10 "I1po забезпечення

участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiт дер>rtавнот полiтики''.

Виступив: голова Кучинський B.I., з пропозицiсю затверлити про€кт

Положення.

ГолосуВали: "За" - одноголосно, "Проти" - "0", "Утрималися" - ,,0,,.
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По mреmь()му пumаннк) поряdку deHHclecl.

3. Затвердження Регламенту ГромадськоТ ради.

виступив: Соссдко Мlаксим олександрович. який Представив проскт

Регламенту.

Виступив: Грищев Федiр Iванович з IIравками та заува}кеннями до

пп. 1.5, 1.9,2.З,].1,8.5, l1.7, l1.19:

- виключити з пункту 1.5 "...якi зiбрали на пiдтримку свосТ позицiТ

десять пiдписiв членiв ГР";

- виключити з пункту 1.9 "iHTepeciB держави"'

- додати до тексту "пропозицiЙ KoMiTeTiB та iнших робочих органiв ГБ"
Пункту ?.З "членiв гр";

- замiнити по тексту Регламенту форплуjlюванIJя "основною формою"
на "основною органiзацiйною формою";

- ПеРеДбаЧИТи У пунк'гi 7.1 умови за яких може скликатися Ilозачергове

засiдання ГР у разi невмотивовано[ вiдмови голови ГромадськоТ ради;

- додати до пункту 8.5 способи надання матерiалiв до розгляду
ГромадськоТ ради;

- ВИКЛаСТИ У ПУНКтi l 1,7 ведення приЙому громадян yciMa членами ГР
вiдповiдно до графiку;

- у пунктi l l .l9 виправити "першому застуIlнику" на "застуItнику".

Виступили: Соссдко I\4.().. Кучинський I].I., Касьянова В.В.,

Курочкiна Ю.В.. В результатi обговорення виtlесли на гоJIосування наступнi

правки до Регламенту:

l. виключити з пункту 1.5 "...якi зiбрали на гriдтримку своеi позицii

десять пiдписiв членiв ГР";

Голосували: "За" - "З", "Проти" -"2з", "Утрималися'' - ''6''.

вирiшили: за результатами голосування залишити п 1.5 у

формулюваннi "Iнiцiювати змiни та допоВнення до чинного Регламентч ГР
може буль-який робочий оргаrt ГР, 1,orroBa, йоr,о засl,чпники, секретар ГР, а



також члени Гр, якi зiбрали на пiдтримку свост пропозицiI l0 пiдписiв членiв
гр".

2. виключи,ги

Голосували:

Вирiши",rи:

з пункту 1.9 "iHтepeciB держави'';

"За" - " l", "11роти" - "З2", "Утримаl]ися" - "0".

за резуJlы,атамИ I.оjlосуваннЯ :]аJIишитИ П 1.9 у
формулюваннi "У разi виявлення ГР, if KoMiTeTaM и та iншими робочими
органами порушення прав, свобод та iHTepeciB людини i громадянина,
iHTepeciB держави, територiальноТ громади, ГР зобов'язана направити TaKi

матерiали для вiдповiдного реагування облдеРжаДмiнiстрацiТ''.

З. пункт 2.З викласти у наступнiй редакцiТ '' Формування проекту плану

роботИ громадсЬкоТ ради здiйснюсться заступником голови громадськоi ради
з правових питань на осгtовi ltропсlзицiй членiв гр, koMiTeTiB та iнших

робочих органiв ГР.,.",

Голосували: "За" - " l", "ГIроти" - "32", "Утрималися'' - ''0''.

вирiшили: за результатами голосування залиши.ги П 2.з у
формулюваннi "ФормуваннЯ проектУ планУ роботи громадськоТ Ради
здiйснюсться заступником голови громадськот ради з правових питань на

ocHoBi пропозицiй KoMiTeTiB та iнших робочих органiв гр...,,
4. замiнити по тексту Регламенту формулювання "основною формоtо''

на "основною органiзацiйною формою'';

Голосували: "За" -"22", "I1роти" - "0". "Утрима,.Iися', -,,5,,.
Вирiшили: за резу,,Iь,га,гами I,оJIосуваIIня ,замiни,ги Ilo тексту

регламенту формулювання "основною формою" на .'основною

органiзацiйною формою" ;

5. затвердити абзац 4 пункту ].1 у формулюваннi: "У разi
немотивованоi вiдмови голови громадськоТ Ради або його тривалоТ

вiдсутностi позачергове засiдання гР може скликатися за рiшенням
заступника голови Гр або iнiцiативною групою у кiлькостi не менш як l0-ти
членiв ГР.";

Голосували: "За" - олногоJlосIlо. "I Iрот,и" - "0", "У.грима;Iися', - ,,0,,.

L



l

6. пункт в.5 викласти у наступнiй редакцiТ "...Вказанi матерiали
НаДаЮТЬСЯ ЧЛеНаМ ГРОМаДСЬКОi Ради через комiтети таlабо в iнший спосiб
(публiкацiя на сайтi облдержадмiнiстрацiТ тощо)...''

Голосували: "За" - "З0''

]. додатИ до пункту ll.] ло перелiку осiб. якi проводять прийом
громадян "члени ГР"

Голосували: "За" - "8", "Проти" - "ll", "УтримаjIися" _,,l0,,.

вирiшили: за результатами голосування залишити П 11.7 у
формулюваннi "особистий прийом громадян проводить голова та заступники
голови гр' голови KoMiTeTiB згiдно з графiком, який затвердЖуеться на
засiданнi ГР..."

8, у пунктi l 1.19 виправити "першому заступнику'' на ''заступнику''

Голосували:

"За" - одногоJIосно., "Про,ги" - "0", "Утрип,tалися'' - ''0''.

Вирiшили: за результатами гоJIосчвання ), гlунктi l1.19 виправити
"першому заступнику" на .'заступнику''

Виступив: голова Кучинський BiKTop Iгнатович, з пропозицiсю
прийняти проскт Регламенту за основу для подальшоТ роботи ГР.

Голосували: "За" - одноголосно, "Проти" - "0", ''Утрималися', - ,,0,,.

вирiшили: за результатами голосування затверджено Регламент Гр.

П cl ч е m в е р lп O-|t |, 11 Lt t1l u н lt ю п с l ряd K.l, d е н н cl: о.

4, ОбраннЯ головИ KoMiтeтv' I-роь,tадськсli ради з питань правового
захисту, боротьби з корупцiсю та взасмодii з си,,Iовими органами.

Висryпив: голова Кучинський B.I. з пропозицiсю затвердити
кандидатуру IИирошника Вадима Анатолiйовича на посаду голови KoMiTeTy
громадськоi ради з питань правового захисту, боротьби з корупцiсrо та
взасмодiТ з силовими органами.

Висryпив: IVIирошник В. А., який представився та розповiв про свою
мотивацiю.
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Голосували: обрати I\4ирошника

громадськот ради з питань правового

взасмодiТ з силовими органами.

В. А. на посаду

захисту, боротьби

голови комiтетч
J

з корупцiсю та

з

та

в

Голосовали: "За" - одноголосно, "Проти'' - ''0'', ''Утрималися,, - ,,0,,.

П rl п'яtllо.1l.|' l1l!l1,1QH tt к) пслряdкl, de н Hcl.,o.

5. Наповнення комi.геr.iв l-ромадськоТ ради
Виступив: заступник голови Шевчук Олександр !митрович

проханняМ дО голiВ KoMiTeTiB Представити кандидатури експертiв
представникiв iнститутiв громадянського суспiльства, якi булуть задiянi

роботi KoMiTeTiB ГР:

Виступила: Ягодка олена Григорiвна, голова KoMiTeTy з питань
соцiального ,]ахисту дiтей, жiнок, BHyтpitUHbo перемiщених осiб, людей
похилого Biky та гендернот piBllocTi, яка Представила двi кандидатури:

Кулаксiзова Г. MI. та N4ашталiр В. А.

Голосували: включити до KoMiTeTy з питань соцiального захисту дiтей,
жiнок, внутрiшньо перемiщених осiб, людей похилого BiKy та гендерноТ
piBHocTi представникiв IГС: Кулаксiзову г. N4. та Машталiр В. А..

Кандидати представилися та розповiли про свок) мотивацiю.

Голосовали: "За" - одноголосно, "Проти" - ''0'', ''Утрималися'' - ''0''.

Виступила: Семенча I-пона СвгенiТвна, голова KoMiтeTy з питань освiти,
науки, культури, мови та релiгii, яка rIредставила десять кандидатур:

Iващенко В.П., Волков В.о., Кiпров В.В., i\alиколенко С.[о.,
Чабанов в.в., ЧистополЬЦеВ о.с., Кiба А.л., Щевлiкамов Е.А., Поrкаров ю.в.
Полiщук М.П.

Голосували: включити до KoMiTeTy з питань освiти, науки, культури,
мови та релiгii представникiв IГС та експертiв: Iващенко В.П., Волков в.о.,
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Кiпров В.В., N,lIиколенко С.Ю., Чабанов В.В., Чистопо"rIьцев о.С., Кiба А.Л..

!евлiкамов Е.А., Поrкаров ю.в. Полiшук I\4.п..

Кандидати представилися та розповiли про свою мотивацiю.

Голосовали: "За" - одноголосно, "Проти" - "0", "Утрималися'l - 
llOtt

Виступив: Поляков Геннадtiй N4ихайлович. голова

молодi, спорту, патрiотичного виховання i розви.гку
представив ciM кандидатур:

Кулаксiзов д.Ф., Махаринечь в.в., Vliнчун с.г.,

KoMiTeTy з питань
, козаIlтва, який

недоцiльно

кандидатури

Требушенко I.0.,
I_{юп'як я.р., Савенко г.в., Кондратенко о.о..

ГолосуВали: включити до KoMiTeTy з питань молодi, спорту,
патрiотиЧного виховання i розвитку козацтва представникiв IГС та експертiв:

Кулаксiзова д.Ф., IVlахаринця в.в., I\4iнчуна с.г., Требушенко I.o.,
IJюп'яка я.р., Савенко г.в., Кондратенко о.о..

кандидати представилися та розtIовi.lrи про свою мотивацiю.

Го;lосовали: "За" - одноголосно, "ГIроти" - "0", "У.грималися'' - ''0''

Висryпив: Таратушка BiKTop Васильович, гоJIова KoMiTeTy з питань
охорони здоров'я, який представив кандидатури II Iевченко I.B. та
ВалевськоТ оС, якi через поважну причину на засiданнi вiдсутнi.

Виступив: голова Кучинський B.I.' який зауважиВ, Що

голосувати за вiдсутнiх кандидатiв. Голосування за названi

вiдбудеться, коли вони булуть присутнi на засiданнi Гр.

Вис,гупив: HeHaciH Сергiй Ана,го.lliйович, t-o,rloBa KoMir.eT1, з питань
х{итлово-комунального господарства, iнфраструктури та булiвництва] який
предстаВив три кандидаТури: Швець T.N4., Савран р.в., Мlуркович 0.Iv1..

Голосували: включити до KoMiTeTy з питань житлово-комунального
господарства, iнфраструктури та булiвництва представникiв IГС та експертiв
Швеця Т.М., Саврана Р.В., МIуркович О.М..
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кандидати представились та розповiли про свою мотивацiю.

Голосовали: "За" - одноголосно, "Проти" - "0'', ''Утрималися', _ ll0ll

Висryпив: i\4анейло Апдрiй Андрiйович, голова KoMiTeTy з питань
децентралiзацii, самоврядування, створення об'еднаних територiальних
громад та об'еднань спiввласникiв багатоквартирного булинку, який
представив три кандидатури: Кулirlr А.[С),, IVIагро А.о., Тростянська K.N4.

Голосували: вклtочити до KoMiTeTy з гIитань децентралiзаuiТ,
самоврядування, створення об'слнаних l,ериторiа,,rьних громад r.а об'слнань
спiввласникiв багатоквартирного булинку ПРеДставникiв II-С Кулiша А.[о.,
Магро А.О., Тростянську К.VI.

кандидати представились та розповiли про свою мотивацiю.

Голосували: "За" - одноголосно, "Проти" - "0'', ''Утрималися,, - ,,0,,.

Висryпив: Мирошник В.А.,

захисту, боротьби з коругrцiсю l.a

голова KoMiTeTy з питань правового

взасмодii ] силовими органами, який
представив тринаДцять кандидатур: Воронько о. ., [J'язовий В.В, Качан В.С..
Коновалов В.Г., Пархомчук В.А., Гlотапенко О.В., Сорока г.л., Бойчук п.с.,
Тараненко I.I\4,, Трофименко В.В., Чорний C.I., Tiopa А.А., Ткаченко о.о.

Голосували: включити до KoMiTeTy з питань правового захисту)
бОРОТЬбИ З КОРУПЦiСЮ та взасмодiТ з силовими органами представникiв Iгс та
експертiв: Воронько о. ., В'язовий в.в, Качан в.с., Коновалов в.г.,
Пархомчук В.А., Потапенко о.В., Сорока г.л., Тараненко I.MI., Бойчук п.с.,
Трофименко В.В., Чорний C.I., Tiopa А.А., Ткаченко о.о.

Кандидати представились та розIlовiли rrpo свою мо'ивацiю.
Голосовали: "За" - одногоjIосно, "Ilроти" - "0", ''У-грималися'' - ''0''

Виступив: Федосов п.в., голова KoMiTеTY з питанЬ взасмодiТ iз
засобами масовот iнформацiт, громадськими органiзацiями та розвитку
i нформацi йних технолог iй, який пРедставив кандидатуру Твердохл i ба t.B.
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Голосували: включити до KoMiTeTy з питань взасмодiТ iз засобами
масовот iнформацii, громадськими органiзацiями .га 

розвитку iнформацiйних
технолоГiй предсТавника IГС Тверлохлiба fi.B.

Кандидат представився та розповiв про свою мотивацiю.

Голосовали: "За" - одноголосно, "Проти'' - ''0'', ''Утрималися'' - ''0''.

Виступив: Кошка Щмитро Олександрович, голова KoMiTeTy з питань
екологiт' енергозбереження, використання прироilrlих pecypciB, tsпровадження
зелених технологiй, агропромис-гIоl]ого ,га палtjвtIо-с.IIерI,етиLIttого комплексiв,
який ПреДставив чотири кандида'ури: Бучавий [о.В., Давиденко l'.N4..

!ерябкiна Т.Г., {ерець В.С.

Голосували: включити до KoMiTeTy з питань екологiТ,
енергозбереження, використання природних pecypciB, впровадження зелених
технологiй, агропромислового та паливно-енергетичного комплексiв
представникiв IГс та експертiв: Бучавий Ю.В., !авиденко Г.I\4.,

lерябкiна Т.Г., Щеречь В.С.

кандидаr,и представились,га розllовiли про свою моr.ивацiю.

Голосовали: "За" - одноголосно, "IIроти" - "0", "У.грималися'' - ''0''.

виступив: Чередiliченко олег Свгенiсвич з вимогою включити до
koMiTeTy з питань взасмодii iз засобами масовот iнформацiт, lромадськими
органiзацiями та розвитку iнформацiйних технологiй кандидатуру експерта
Якунiна Р. без заслуховування позицiТ голови KoMiTeTy, оскiльки кандидат с

юристом i фахiвцем iз захисту авторських прав.

Виступив: ФедосоВ п.в. з пропОзицiею розглянути кандидатуру
якунiна Р. на наступному засiданнi для можливосr.i ознайомитись ближче з

кандидатом.

Виступив: Черелнiченко олег Свгенiсви.t з вимогоЮ до .Гаратушки

в.в. включити кандидатуру Якунiна р. до KoMiTeTy з питань охорони
здоров'я.
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Виступив: Таратушка в.в., який ПРеДставив кандиДатуру Якунiна Р.,
та зауважив, що не слiд вiдмовrrятись вiд фахiвця-юриста.

Голосували: включити до KoMiTeTy з питань охорони здоров'я експерта
Якунiна Р.

"За" _ "|2", "Проти" -"7", "Утрима.1Iися', -,,l4,,.

По tuосmому пumанню поряdку deHHcl:cl.

6, ЗверненнЯ дО головИ dнiпропетровськОТ обласноТ лержавноТ
адмiнiстрацiт.

Виступив: MlapTipoco' Армен Рулольфович з пропозицiсю звернутись
до Голови одА ОлексанДра Бондаренка ,га дО правоохоронниХ органiв з
метою розiбратися з ситуацiсю на дер}кавному пiдприсмствi "}(илКом'', де у
сiчнi 2020 рокУ звiльнено заднiм числоМ 90% прачiвникiв та зникли статчтнi i

бухгалтерськi документи.

Виступив: Грищев Федiр Iванович, висловився проти прийняття
рiшень "з голосу". Виступив з пропозицiсю зачитане звернення ..з голосу'' не
пiдтримувати.

Виступили: голова Кучинський B.I., Кошка д.о. з проханням
пiдтримати звернення.

Голосували: "За" - "з0", "Проти" - "0", .'Утрималися'' * ..з,,.

Виступив: голова Кучинський B.I.,

Голови ОЛА Олександра Бондаренка

спiльного засiдання.

який запропонував звернутися до

з пропозицiею призначити дату

Голосували: "За" - "3 1 ", "Проти" - "0", ''Утрималися'' - ,, 
] 

,n.

П о с, bcl-tl с l-:,l _|, 11 ll l?1 а н н к l п o7 l я с) к), d е н н о ] с l.

]. Затверлження рiшення про виго.говлення посвiдчень членам
громадськоi ради, експертам та Представникам iнс.гитутiв громадянського
суспiльства, якi булуть залученi ло роботи у KoMiTeTax ГР.

10
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Виступив: голова Кучинський B.I. з пропозицiсlо затвердити рiшення
про виготовлення ltосвiдчень ч.це}iам Громадськоi ради, експертам та

представникам iнститутiв громадянського суспi.llьства, якi булуть задiянi в

роботi KoMiTeTiB ГР.

Голосували: "За" - "З2", "Утрималися" - 
lc l"

По вось.uо,|4у пumанню поряdку deHHozo.

8. Затвердження положення про грамоту та подяку ГромадськоТ ради.

Виступив: голова Кучинський B.I. з пропоЗИцiсю затвердити

положення про грамоту та подяку ГромалськоТ рали.

Висryпив: Грищев Ф.I., з заува}кеннямИ пункту 3 Положення про

подякУ ГромалськоТ ради та пункТу 3 11оложеннЯ про граМоr,у ГромадськоТ

ради, Lцо у поданiй редакцiТ виключенi самозайнятi та непрацюючi особи, а

також пенсiонери.

виступив: Соссдко Максим олесандрочив, який запропонував додати

до тексту п. З Положень "громадяни УкраТни",

голосували: Затвердити Положення про грамоту -га подяку

Громадськоi ради iз зазначеними правками

"За" - одноголосно

По dев'яmоjlу пumанню псlряdк|, dertHclzo.

9, Рiзне.

Виступив: олег Чистопольцев, громадський дiяч, ветеран Ато, який

подякував за вклЮченнЯ до KoMiTeTy З питанЬ освiти, науки, культури, мови

та релiгiт, наголосив на необхiдностi спiлкування та виступiв укратнською
мовою.

Вiрiшили: прийняти до вiдома.

Виступив: Грищев Ф.I., з rlроIIозицiс_tо вкJIк)LIити до

наступного засiдання розгляд питання про проскт Плану

порядку денного

заходiв у межах

11
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l]икоII|lIIIIя ,]llI],r(aIIL "l Iроr,раьlи сIIрИЯIIIlrI РОЗВИ'I'КУ I'РОN4аj(ЯIIСI)I(ОГО

cyclIi.]lbc,l,l]tl \/ /{rriпроrIе,гроl]ськiй об;rас,гi IIа 2011-2020 роки" на 2020 piK.

llipillIи;lll: прийIIrt,l,и,rlо Bi/loN,lil.

l'риrttсtз cl>.I., Дiлс)рсIIк() А.А. rrерслаJlл1 I,cl.;loBi К1,.tиttсl,кому 13.I. сlIиски

lIре,ilс,I,а1llttиt<ilз II'С ,r,a eKcltcp,t,il] :]lJIrl розl,ляltу гоJIовами ксlмi,t,с,,гitз i Itоjlа.lIьttlим

l]ItJIIoLleIlIIrIN,I l1o cI(JIally коМ i'l'е'ГiВ.

Порялtll<,tеllll и й t]ll ttcplI2tIItl
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