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Засiдання громадськоi ради
при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацil

14 серпня 2020 року м. Щнiпро, пр. О. Поля,1

lнiпропетровська обласна

державна адмiнiстрацiя

Головуючий: голова громадськоТ ради
облдержадмiнiстрацiТ Кучинський B.I.

при Щнiпропетровськiй

Присутнi: 18 членiв громадськоТ ради при !нiпропетровськiй
облдержадмiнiстрацiт' запрошенi фахiвцi та експерти громадськот Роди,
представники IГС, спiвробiтники Щнiпропетровськоi ОЩА.

Всryпне слово

Слухали: Кучинського B.I., головУ громадськоi ради при

!нiпропетровськiй облдержадмiнiстрацii (далi - громадська рада).
Кучинський B.r. наголосиВ, Що кожен важливий захiд розпочинаеться

з гiмну Украiни. Пiсля виконання гiмну Украiни присутнiми, привiтав
присутнiх та повiдомив про присутнiсть 18 членiв ГромадськоI ради, що дае
можливiсть розпочати засiдання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Слухали: Кучинсъкого B.I., голову громадськоi ради
КучинсЬкий B.r. запропонуваВ оголосив порядок денний.
пiсля обговорення було запропоновано додати до порядку денного

пункт Рiзне. В результатi запропоновано продовжити засiдання за наступним
порядком денним:

1. РозгляД звернення до громадськоi ради гО <<Молодiжний

спортивно-патрiотичний клуб <Обухiвська сiч> про необхiднiстъ



створення кПк <Хор Сiчеславського козацтва> Щнiпропетровськоi

обласноi ради.

2. Про необхiднiсть створення наглядових рад при комун€IJIьних

пiдприемствах !нiпропетровськоi обласноi ради.

3. Нацiон€Llrьна стратегiя розвиткУ громадяНського суспiльства в

YKpaiHi та Програма ii реалiзацiТ у Щнiпропетровськiй областi у 2OI7
, 2020 роки. Пiдсумки та перспективи. Про продовження на 2O2l -

2022 роки TepMiHy дii цiеi Програми.

4. Про затвердження експертiв в комiтети громадськоi ради.

5. Рiзне.

Проскт порядку денного поставлено на голосування.

Голосували: (за) - 18, <проти) - 0, (утримались> - 0.

Порядок денний затверджено одноголосно.

Кучинський B.I. запропонував ухваJIити регламент:

доповiдь- 10хв, виступ - 2хв.

Регламент поставлено на голосування.

Голосували: (за) - 18, <проти)) - 0, (утрим€Lлись>> - 0.

Регламент затверджено одноголосно.



спортивцо-патрiотичний клуб <<Обухiвська

створення КПК
обласноi р8ди.

Слухали: Кучинського B.I.,

Кучинський B.r. доповiв
спадщини, а саме козацькоi пiснi.

проханням пiдтримати iнiцiативу

козацтва", Яку буд. розглянуто на наступному засiданнi Щнiпропетровськот
обласноТ ради.

Голосували: ((за) - 15, <проти)) - 0, <утримались>> - 3.

рiшення пiдтримати iнiцiативу створення кп ''хор сiчеславського
козацтва" прийняте.

2. Про пеобхiднiсть створення наглядових рад при комунальних
пiдприеМствах .Щнiпропетровсько[ обласно[ ради.

Слухали: Кучинського B.I., голову громадськоi ради.
Кучинський B.I. повiдомив про необхiднiсть створення наглядових

рад при

iнформац

пiдприемствах комунальноi форми BлacнocTi вiдповiдно до

Слухали: Соседка М.о., застуtIника голови громадськоi ради з
правових питань

соседко м.о. доповiв про необхiднiсть створення наглядових

при комунальних пiдприемствах, оскiльки часто суспiльство немае
ii про використання коштiв об'ектами комунальнот власностi.

законодавства про мiсцеве самоврядування. loci в !нiпропетровськiй областi
вимоги цього законодавства не виконанi та суспiльство не мае iHcTpyMeHTy
громадсъкого монiторингу. Соседко м.о. доповiв про функцii наглядових
рад та звернувся до громадськоi Ради з проханням пiдтримати пропозицiю та
податИ iT на розгляд до Щнiпропетровськоi обласноi ради.

1. Розгляд звернення до громадсько[ ради го <<Молодiпtний

сiч>> про необхiднiсть

голову громадськоi ради.

про необхiднiсть захисту культурноi

BiH звернувся до громадськоТ ради з

створення КПК 'ОХор Сiчеславського

<,Хор Сiчеславського козацтва> Щнiпропетровськоi

раз при

норм

обговорення та пропозицii



ВИСryПИли Зима О.В., Семенча I.e., Гордесв Д.О, Таратушка В.В.,
кошка д.о. з питаннями про роль цромадськоi ради при ,.щнiпропетровськiй

обласнiй адмiнiстрацii у цъому питаннi та щодо можливих ризикiв, зокрема

недостатньоi кiлькостi фахiвцiв для повноцiнного монiторингу дiяльностi
комун€Lльних пiдприемств та корупцiйнi ризики.

грищев Ф.I. зауважив, Що на сьогоднi питання це актуальне та

недостатньо вивчене i запропонував створити робочу групу для дет€Lльного

вивчення цього питання.

гордесв д.о. зазначив, Що законодавство не регламентуе строки та

обов'язковiстъ створення означених наглядових рад.

пропозицiю звернення до !нiпропетровськоi обласноi ради створити

наглядовi ради при комуналъних пiдприемствах областi поставлено на

голосування

Голосували: ((за> - 8, <проти)) - 3, (утримсLлись>> - 7.

Кучинський B.I. оголосив, Що розгляд Другого питання порядку

денного перенесено на наступне засiдання.

3. Нацiональна стратегiя розвитку громадянського суспiльства в

YKpaihi та Програма iT реалiзацii у Щнiпропетровськiй областi у 2017 -

2020 роки. Пiдсумки та перспективи. Про продовження на 202l - 2022

роки TepMiHy дiТ цiеi Програми.

Слухали: Грищева Ф.I.' члена |ромадсЬкоi ради, КолохiнУ А.С.о

спiвголову координацiйноi ради при .щнiпропетровськiй обласнiй

адмiнiстрацii, Литвина О.о представника го цпгКI "Тамариск".

Грищев Ф.r. доповiв про важливiсть органiзацii дiяльностi iнститутiв

громадянського суспiльства вiдповiдно до Програми реалiзацii Нацiональноi

стратегiI розвитку громадянського суспiльства в УкраiЪi у Щнiпропетровсъкiй
областi у 2017 - 2020 роки. На жаль, пiдхiд органiв влади до цього документа
суто формальний, i за означенi роки ця програма не була реалiзована. Грищев
Ф.I. запропонуваВ звернутися до ceciT ЩнiпропетровськоТ обласноТ ради щодо



продовЖеннЯ дii Програми на 2 роки, створити робочий план заходiв,

провести конкурси просктiв iнститутiв громадянського суспiльства та

сформувати бюджет на 2021piK з пiдтримкою IГС.

Литвин о., повiдомив, що з 2017 року не було профiнансовано

жодного проекту IГС попри перемогу у KoнKypci проектiв, не видiлено кошти

на висвiтлення дiяльностi IгС Щнiпропетровськоi областi. Тому важливо

звернутися до Щнiпропетровськот обласноi ради не пiзнiше наступноi cecii

для продовження дii Програми та недопущення скорочення обсягу

фiнансування.

Колохiна А.С., повiдомила, що координацiйну раду при

Щнiпропетровськiй обласнiй адмiнiстрацii досi не затверджено, тому реальнi
iнструменти впливу на цей процес мае громадська рада при

щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii. I, оскiльки процес

створення новоТ Стратегii розвитку громадянського суспiльства тривzLлий та

складний, то доцiльно продовжити TepMiH iснування дiючоi стратегii на202|-
2025 роки.

Висryпили Зима о.В., Щiдоренко А.А.о Тараryшка В.Во Соссдко
М.О. з питаннями та пропозицiями.

Зима о.в. пiдтримала пропозицii звернення до Щнiпропетровськоi
обласнот Ради щодо Стратегii та Програми сприяння розвитку
громадянського суспiльства та под€Lла пропозицiю збiлъшити суми

фiнансування кожного lтроекту (MiHiMyM 100 тис.грн на один проект).

пропозицiю звернення до Щнiпропетровськоi обласнот Ради
продовЖити на 202l - 2022 роки TepMiH дii "Програми сприяння розвитку
громадяНсъкогО суспiльства у ,.Щнiпропетровськiй областi у 2О|7-2О20 роки''
поставлено на голосування

Голосували: (за) - 16, кпроти) - 0, (утрим€шись>> - 2.

Рiшення прийняте.

4. Про затвердження експертiв в комiтети громадськоi ради.



Таратушка В.В., голова KoMiTeTy з питань охорони здоровlя,

представив кандидатуру Валевськоi о.С. на включення до складу KoMiTeTy

Кандидатка над€Lла iнформацiю про освiтнiй, квалiфiкацiйний фаховий
piBeHb, компетентностi та досвiд, а також окреслила власну мотивацiю щодо

роботи в складi KoMiTeTy

Голосування: "за" - "18", "проти" - "0", "утрималися'' - ''0''.

Пропозицiю пiдтримано одноголосно

Таратушка В.В. представив кандидатуру Бабич Л.I. на включення до
складу KoMiTeTy

Кандидатка надала iнформацiю про освiтнiй, квалiфiкацiйний фаховий
piBeHb, компетентностi та досвiд, а також окреслила власну мотивацiю щодо

роботи в складi KoMiTeTy

Голосування: "за" - "15", "проти" - "0", "утрималися'' - ''З''.

Пропозицiю пiдтримано

5. Рiзне

Слухали: Мiрошник В.А. та Соседко М.О. доповiли про резулътати
дlяльност1 комlтету з питсань правового захисту та взаемодii з внутрiшнiми
органами стосовно звернення ГО <Пiдводних мисливцiв та рибалок ,Щнiпра>

Кучинський B.I. привiтав колег з успiшним результатом щодо
iнiцiативи |ромадськоi ради.

Слухали: Кошка д.о. та Соссдко М.о. доповiли про ситуацiю пiд час
суду щодо законностi призначення ю.в. Пiсчанськоi на посаду директора
Нацiонального iсторичного музею iM. Щмитра Яворницького, коли членiв

|ромадськоi ради не допусксLли на засiдання.

Слово взяв Гордсев д.о. з пропозiцiею надiслати звернення до суддi
вiд громадськоi ради з метою запобiгання недопущення представникiв Гр на
засiдання суду.



Кучинський B.r. надав слово члену громадськоi ради Швайку с.м.
слухали Швайка С.м., який виступив з пропозицiею створення

робочоi групи щодо формування стратегiт розвитку козацтва на наступнi 10

poKiB, визначення ролi та Micii козацтва у
робоча група мае подати до Верховноi ради

що будуть регулювати дii козацьких органiзацiй. !о складу робочоI групи

Кучинський B.r. попросив пiдтримати створення робочоТ групи.
Голосування: "за" * "18", "проти'' - ''0'', ''утрималися'' * ''0''.
Пропозицiю пiдтримано одноголосно

СлухалИ КучинсЬкогО B.I., який запропоНуваВ звернутися до
щнiпропетровськоi обласноi державнот адмiнiстрацii напередоднi Дня

УкраТни та Щня вшанування пам'ятi загиблих у росiйсько-
вiйнi щодо розмiщення на бiгбордах, що е на балансi

Незалежностi, 29 серпня 
-.Щень 

пам'ятi загиблих.

Голосування: "за" - "18", "проти" - "0", "утрималися'' - ''0''.
Пропозицiю пiдтримано одноголосно

Слухали Таратушку В.В.о який пiдняв питання розмlщення на
бiгбордах реклами ".Щнiпровського референдУМУ'', е порушеннямvLL vvYr^чz\ r,v^Jral'lД лпIrrРUбUЬкUl'() ререренДУМУ", Що е ПорУШеНняМ

законодавства, оскiльки проведення мiсцевих референдумiв не передбачено
Конституцiею УкраiЪи.

Висryпили КошкВ Д.О., Щiдоренко А.А.о Тараryшка В.В, Гордеев
д,о, з зауваженнями та пропозицiями та звернули увагу на те, що бiлъшiсть
бiгбордiв подiбного змiсту виконана росiйською мовою, Що е порушенням

сучасному суспiльствi. Також

програму законiв про козацтво,

зголосилися увiйти члени

Мiрошниченко, Купрiяненко,

органiзацiй.

ради Поляков,

та представники

громадськоi

Воронько

Чикольба,

козацьких

незалежностi

украiнськiй

закону про украiЪську мову.



Кучинський B.I. запропонуваВ громадськiй Радi виступити з

засудженням розмiщення зовнiшньоi реклами росiйською мовою та будь-
яких проявiв сепаратистсъких закликiв до розколу держави.

Голосування: "за" - "18'', ''проти'' - ''0'', ''утрималися'' - ''0''.

Пропозицiю пiдтримано одноголосно

Слухали Зиму о.В.о яка нагад€Lла про Рiчний план дiяльностi
громадськоi ради на 2020 piK та звернулася до голiв KoMiTeTiB з проханням

деталiзуВати плаН та подати пропозицii до наступного засiдання.

Кучинський B.I. запропонував цромадськiй радi включити це питання

до порядку денного наступного засiдання та головам KoMiTeTiB пiдготувати
пропозицii.

Голосування: "за" - "|7", "проти" - "1", "утрималися'' - ''0''.

Пропозицiю пiдтримано

Кучинський B.r. повiдомиВ, Що Порядок денний засiдання вичерпано

у повному обсязi та оголосив про закiнчення 7 засiдання Громадськоi ради.
Наступне засiдання громадськоТ ради вiдбудеться у BepecHi 2020 РокУ, дату
буд. уточнено.

.I. Кучинсъкий

о.о. Колiнько


