
ПРОТОКОЛ № 12

засідання громадської ради
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації

15 лютого 2019 року м. Дніпро, просп. О.Поля, 1
Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація

ВСЬОГО: 35 членів громадської ради при Дніпропетровській
облдержадміністрації.

ПРИСУТНІ: 24 члени громадської ради при Дніпропетровській
облдержадміністрації (додаток 1) та 6 представників від громадськості, які 
були запрошені профільними комітетами (додаток 2).

ВИСТУПИВ: голова громадської ради при Дніпропетровській
облдержадміністрації Мотрюк О.В. та запропонував затвердити регламент 
засідання.

Для доповіді надавати 5 хв., для запитань -  2 хв., провести засідання 
громадської ради за 2 години.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «24», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент засідання -  для доповіді 5 хв., для 
запитань -  2 хв., провести дванадцяте засідання громадської ради при 
Дніпропетровській облдержадміністрації за 2 години.

ВИСТУПИВ: Мотрюк О.В. з пропозицією затвердити такий порядок денний:

1. Про внесення змін до персонального складу громадської ради при 
облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).

2. Про обрання першого заступника голови громадської ради при 
облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).

3. Про звернення до голови Державної служби України з безпеки на 
транспорті Ноняка М.В. (доповідач Ненасін С.А.).

4. Про питання громадського контролю за діяльністю поліції в 
Дніпропетровській області (доповідач Бойчук П.С.).

5. Про звернення до департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації (доповідач Бойчук П.С.).

6. Про включення переліку заходів до Орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю на 2019 рік (доповідач Іващенко В.П.).
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7. Про надання кандидатур до складу комісії з питань надання фінансової 
підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які зареєстровані 
в Дніпропетровській області (доповідач Мотрюк О.В.).

8. Різне.
8.1.Про включення до складу комісії департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації представників громадської ради 
(доповідач Зюзіна О.І.).

9. Визначення наступної дати засідання громадської ради при 
облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).

ВИСТУПИЛИ:

Крещук К.В. запропонувала не закривати засідання і оголосити 
перерву стосовно І питання порядку денного, з причини відсутності 
наступного за списком кандидата Рябчія Я.М. Провести консультації з 
представниками щодо включення до складу членів громадської ради замість 
припинивших членство у громадській раді.

Мотрюк О.В. запропонував виключити питання 6 порядку денного та 
повернути його на доопрацювання до комітету.

Кучинський В.І. розглянути у “Різне” звернення Харченко В.В.

Мотрюк О. В. запропонував проголосувати за всі зміни та доповнення 
до порядку денного дванадцятого засідання громадської ради при 
Дніпропетровській облдержадміністрації пакетом.

Заперечень не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «24», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту порядку денного.

ВИСТУПИВ: Мотрюк О.В. з пропозицією затвердити порядок денний 
дванадцятого засідання громадської ради при Дніпропетровській 
облдержадміністрації у запропонованій редакції:
1. Про внесення змін до персонального складу громадської ради при 

облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).
2. Про обрання першого заступника голови громадської ради при 

облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).
3. Про звернення до голови Державної служби України з безпеки на 

транспорті Ноняка М В. (доповідач Ненасін С.А.).
4. Про питання громадського контролю за діяльністю поліції в 

Дніпропетровській області (доповідач Бойчук П.С.).
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5. Про звернення до департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації (доповідач Бойчук П.С.).

6. Про надання кандидатур до складу комісії з питань надання фінансової 
підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які зареєстровані 
в Дніпропетровській області (доповідач Мотрюк О.В.).

7. Різне.
7.1. Про включення до складу комісії Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації представників громадської ради 
(доповідач Зюзіна О.І.).

7.2. Про розгляд звернення Харченко В.В. (доповідач Кучинський В.І.).
8. Визначення наступної дати засідання громадської ради при 

облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «2,4», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний дванадцятого засідання
громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації у вказаній 
вище редакції:
1. Про внесення змін до персонального складу громадської ради при 

облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).
2. Про обрання першого заступника голови громадської ради при 

облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).
3. Про звернення до голови Державної служби України з безпеки на 

транспорті Ноняка М.В. (доповідач Ненасін С.А.).
4. Про питання громадського контролю за діяльністю поліції в 

Дніпропетровській області (доповідач Бойчук П.С.).
5. Про звернення до департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва облдержадміністрації (доповідач Бойчук П.С.).
6. Про надання кандидатур до складу комісії з питань надання фінансової 

підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які зареєстровані 
в Дніпропетровській області (доповідач Мотрюк О.В.).

7. Різне.
7.1. Про включення цо складу комісії департаменту соціального захисту 

населення облдзржадміністрації представників громадської ради 
(доповідач Зюзіна О.І.).

7.2. Про розгляд звернення Харченко В.В. (доповідач Кучинський В.І.).
8. Визначення наступної дати засідання громадської ради при 

облдержадміністрації (доповідач Мотрюк О.В.).

І. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИЛИ:

1.1. Мотрюк О.В. оприлюднив заяву від 04.02.2019 Вероніки Комиссар 
про припинення членства й відповідно до повноважень першого заступника у 
складі громадської ради в порядку ст. 10 Положення про громадську раду при
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Дніпропетровській обласній дершавній адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Мотрюк О.В. завдячив Вероніці за роботу і побажав наснаги, 
натхнення та самореалізації на новому місці.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «2 1», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: припинити членство в громадській раді при
облдержадміністрації Коміссар Вероніки Вікторівни, члена правління 
громадської організації “Майдан Січеслав-Дніпро”

1.2. Мотрюк О.В. оприлюднив заяву від 13.02.2019 Марії Блєднової про 
припинення членства у складі громадської ради у зв’язку зі зміною діяльності 
і недостачу часу на громадську діяльність.

ВИСТУПИЛИ: Крещук К.В. подякувала Блєдновій Марії Ігорівни за роботу 
у громадській раді.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «21», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: припинити членство в громадській раді при
облдержадміністрації Блєднової Марії Ігорівни, директора БО “Благодійний 
фонд “ЕРЕ”.

II. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИЛИ:

2.1. Мотрюк О.В запропонував членам громадської ради надати 
пропозиції щодо, кандидатури на першого заступника голови громадської 
ради.

ВИСТУПИЛИ:

Смолянський Д.О. запропонував обрати першим заступником голови 
громадської ради Кучикського Віктора Ігнатовича.

Крещук К.В. підтримала обрання першим заступником голови 
громадської ради Кучинського Віктора Ігнатовича.

Мотрюк О.В. поставив на голосування питання обрання першого 
заступника голови громадської ради Кучинського Віктора Ігнатовича.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «21», проти -  «0», утримались -  «0».
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ВИРІШИЛИ: призначити першим заступником голови громадської ради 
Кучинського Віктора Ігнатовича.

Мотрюк О.В. привітав Кучинського Віктора Ігнатовича з призначенням.

III. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУДЕННОГО ВИСТУПИЛИ.

3.1. Ненасін С.А. щодо звернення громадської ради при
облдержадміністрації до голови Державної служби України з безпеки на 
транспорті Ноняка М.В. стосовно проведення позапланової перевірки 
автотранспортних підприємств, які виконують пасажирські перевезення на 
автобусних маршрутах загального користування у Дніпропетровській області 
та включення до складу комісії з проведення перевірки уповноважених 
представників громадської ради при Дніпропетровській обласній державній 
адміністрації: Мотрюка Олександра Васильовича, Ненасіна Сергія
Анатолійовича, Кучинського Віктора Ігнатовича, Смолянського Дмитра 
Олександровича, Литвякова Віктора Леонтійовича, Дробецького Володимира 
Олександровича.

ВИСТУПИЛИ: Мотрюк О.В. про підтримку та направлення звернення до 
голови Державної служби України з безпеки на транспорті Ноняка М.В.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «21», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: затвердити та направити звернення до голови Державної 
служби України з безпеки на транспорті Ноняка М.В.

IV. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИЛИ:

4.1. Бойчук П.С. про громадський контроль за діяльністю працівників 
Національної поліції в Дніпропетровській області.

ВИСТУПИЛИ: Воронько О.Д., Крещук К.В., Мирончук.В.Я., Зима О.В.,
Чередніченко О.Є., Костомаров С.Л., Харченко В.В. та запропонували 
створити робочу групу в кількості 4 осіб у складі: Дробецкий В.О., 
Воронько О.Д., Бойчук П.С., Костомаров С.Л. для вивчення та підготовки 
даного питання на черговому засідання громадської ради.

Мотрюк О.В. поставив на голосування питання про створення робочої 
групи в кількості 4 членів громадської ради у складі: Бойчук П.С., 
Воронько О.Д., Костомаров С.Л., Дробецкий В.О. для вивчення та підготовки 
даного питання на черговому засідання громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «19», проти -  «0», утримались -  «0».
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ВИРІШИЛИ: створити робочу групу в кількості 4 членів громадської ради у 
складі: Бойчук П.С., Воронько О.Д., Костомаров С.Л., Дробецкий В.О. та 
підготувати лист керівникові Національної поліції у Дніпропетровській 
області.

V. З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИЛИ:

5.1. Бойчук П.С. про запит до департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації стосовно звернення 
громадян щодо встановлення зупинки по вул. Окська, буд. 20 та буд. 12-В в 
м. Дніпро.

ВИСТУПИЛИ: Мотрюк О.В. запропонував передати запит до комітету з
питань житлово-комунального, дорожнього господарства, інфраструктури та 
благоустрою громадської ради для розгляду і подальшої роботи.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «19», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: передати запит до комітету з питань житлово-комунального, 
дорожнього господарства, інфраструктури та благоустрою громадської ради 
для розгляду і подальшої роботи.

VI. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИЛИ:

6.1. Мотрюк О.В. повідомив, що департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації звернувся з проханням включити до складу 
комісії з питань надання фінансової підтримки громадським об’єднанням 
осіб з інвалідністю, які зареєстровані в Дніпропетровській області, дві 
кандидатури, що опікуються питаннями соціального захисту населення.

ВИСТУПИЛИ: Кучинський В.І. запропонував Мігульова Олександра
Володимировича та Сороку Геннадія Леонідовича.

Мотрюк О.В. запропонував Кучинського Віктора Ігнатовича

Мотрюк О.В. поставив на голосування кандидатури Кучинського Віктора 
Ігнатовича та Сороки Геннадія Леонідовича.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «19», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: надати кандидатури до складу комісії з питань надання 
фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які 
зареєстровані в Дніпропетровській області, Кучинського В.І. та Сороку Г.Л.
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VII. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, РОЗДІЛ «РІЗНЕ»:

7.1. Про включення до складу комісії департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації представників громадської ради (доповідач 
Зюзіна О.І.)

ВИСТУПИЛИ: Мирончук В.Я., Крещук К.В., Чередніченко О.Є., Зима О.В.

Крегцук К.В. наголосила що до складу вищезазначеної комісії увійшли 
голова громадської ради при Дніпропетровській обласній державній 
адміністрації та представники громадських організацій, які також є членами 
громадської ради.

Мотрюк О.В. поставив на голосування доопрацювати це питання у 
комітеті з питань соціального захисту, внутрішньо переміщених осіб, 
ветеранів (в т. ч. АТО), пенсіонерів та людей з інвалідністю.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «19», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: доопрацювати це питання у комітеті з питань соціального 
захисту, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів (в т. ч. АТО), пенсіонерів та 
людей з інвалідністю.

7.2. Про розгляд звернення Харченко В.В.

Кучинський В.І. ці; звернення було розглянуто на засіданні комітету та 
було прийнято рішення про затвердження його на засіданні громадської ради.

Мотрюк О.В. поставив на голосування питання затвердження звернення 
до благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд Олександра 
Петровського “Солідарність”.

ГОЛОСУВАЛИ: за -  «19», проти -  «0», утримались -  «0».

ВИРІШИЛИ: затвердити звернення та надіслати до благодійної організації 
“Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського “Солідарність”.

VIII. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИЛИ:

Мотрюк О.В., який запропонував продовжити 12 засідання громадської 
ради при Дніпропетровській облдержадміністрації 22 лютого 2019 року, 
о 12.00.
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ВИРІШИЛИ: взяти до відома, що 22 лютого 2019 року є датою продовження 
12 засідання громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, 
о 12.00.

Голова громадської ради 
при Дніпропетровській обласній 
державній адміністрації

Секретар засідання громадської ради 
при Дніпропетровській обласній 
державній адміністрацї'

О.В.МОТРЮК

В.В.К1ПРОВ

20.02.2019


