
протокол лl,r

засiдання загальних зборiв ГромадськоТ ради
при !нiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрачiТ

0l липня 202l року

пр. о. Поля, l, !нiпропетровська облдержадмiнiстрацiя

м. flнiпро

всього: 35 членiв Громадськот Ради при !нiпропетровськiй обласнiй
державнiй адмiн icTpauiT

присутнi: 22 члени Громадськот ради при tнiпропетровськiй обrrаснiй
державнiй адмiнiстрацiТ, з них 3 в режимi вiдео-конференцiт ZooN4.

Вiдкрив засiдання Громадськоi Ради fнiпропетровськоТ
державноТ адмiнiстрацiТ голова Кучинський BiKTop Iгнатович, який
про присутнiсть 22 членiв ГромадськоТ ради, що дас можливiсть
засiдання.

обласноТ
повiдомив
розпочати

Виступив: голова Кучинський B.I., який запропонував наступний порядок
денний:

l. Повiтряне командування <схiд>, про завдання, поставленi перед
структурою та стан матерiального забезпечення. Доповiдас штаб-сержант
лругоТ категорiТ групи цивiльно-вiйськового спiвробiтництва штабу повiтряного
командування <схiд> Хоменко Олександр Олександрович.

'. Виконання департаментом соцiального захисту при fiнiпропетровськiйодА програми конкурсних пропозицiй, розроблених громадськими
об'сднаннями BeTepaHiB та громадськими об'сднаннями осiб з iнвалiднiстю, для
виконання яких надасться фiнансова пiдтримка за рахунок коштiв обласного
бюджету. {оповiдас представник департаменту соцiальнот полiтики Наталiя
ГригорьСва та керiвниК ГО <ЩаС ливий дiабет> Влада Машталiр.

3. Резонансне археологiчне вiдкриття в Новоолександрiвськiй отГ
единий в YKpaTHi кромлех, якому 5500 poKiB, можливi варiанти його подальшоТ
долi. <Асоцiацiя громадських радникiв УкраТни>> Володимир Степаненко.

4- Про проведення департаментом iнформацiйнот полiтики <конкурсу
проектiв громадських об'сднань)>. олена Зима, Iгор Кулiковський.

5. Земельна реформа, шо змiнюсться з 0 |.07.2O2l року. BiKTop Таратушка.

6. Про важливiсть та необхiднiсть спiвпрацi одА з yciMa релiгiйними
громадами регiону. олександр Шевчук.



7. Створення робочоТ групи, шодо монiторингу реалiзаLtiТ програм
сПрияНня розвитку громадянського суспiльства в Щнiпропетровськiй областi.
Доповiдас N4 ихайло Богданов.

8. Рiзне.

Голосували: затвердити запропонований порядок денний.

"За" - одноголосно.

По першому питанню порядку денного:

fiоповiдач: Хоменко Олександр Олександрович, який доповiв про стан
повiтряного командування <Схiд> стосовно поставлених перед структурою
ЗаДаЧ Та сТан матерiального забезпечення. Описав проблемнi питання:

- лобиранням вiйськовослужбовцiв до Кпп вiйськовот частини,

- низькиЙ piBeHb забезпечення житлом вiйськовослужбовцiв вiйськовоТ
частини у м. Нiкополь,

- забезпечення учасникiв АТО земельними дiлянками,

- ремонт казарменого фонду вiйськовот частини, а саме клуб, казармене
примiщення та пiд'ТзноТ дороги,

Виступив: BiKTop Таратушка, який акцентував увагу на необхiдностi
сприяти усунення цих проблем.

По другому питанню порядку денного:

flОповiдач: Кучинський BiKTop Iгнатович, який доповiв як здiйснювався
вiдбiр та видiлення коштiв по конкурсним пропозицiям. Пiдкреслив, що iз l l
Членiв конкурсноТ KoMiciT, до iT складу З чоловiки були делегованi Громадською
радою.

ЩОповiдач: Влада I\4ашталiр, яка доповiла як реалiзусться проект ГО
<ЩасливиЙ дiабет)), на який було отримано кошти i як завдяки реалiзацiТ iT
ПРОеКТУ виРiшуються проблемнi питання соцiальноТ групи, якою вони
опiкуються.

По третьому питанню порядку денного:

Доповiдач: Володимир Степаненко доповiв як здiйснювалося
аРхеОЛОгiчне вiдкриття в Новоолександрiвськiй ОТГ та висвiтлив низку
проблем у ходi розкопок кургану:



- недостатня комунiкацiя мiж виконавчими органами;

- необхiднiсть збереження пам'ятки;

- подальший розвиток туристичного потенцiалу населеного пункту.

Запропонував:

l) Громадською радою пiдтримати iнiцiативу мешканцiв про необхiднiсть
взяття цiст пам'ятки на облiк пам'яток археологiт з подальшою музесфiкацiсю
на мiсцi iT розташування.

2) Iнiцiювати громадськi слухання на piBHi fiнiпропетровськот одА
вiдносно проекту самот рекреацiйнот зони на дiлянцi розташування кромлеху.

Голосували: "За" - одноголосно

Вирiшили: звернутися з заявою до Управлiння куль.I.ури, туризму,
нацiональностей i релiгiй з iнiцiативою забезпечити взяття цiст пам'ятки nu
облiк пам'яток археологiт з подальшою музесфiкацiсю на мiсцi iT розташування
та сприяти проведенню громадських слухань.

По четвертому питанню порядку денного]

fiоповiдач: олена Зима висвiтлила ocHoBHi питання щодо органiзацiТ
департаментом iнформачiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
<Конкурсу проектiв громадських об'сднань>. Розповiла про етапи, форми та
процедури органiзацiт конкурсу проектiв. Надала короткий аналiз з проведення
KoHKypciB просктiв в iнших областях та зазначила, що проводити конкурс треба
з урахуванням помилок iнших областей.

Виступив: директор Щепартаменту
комунiкацiй з громадськiстю Бiлоусов

iнформачiйноТ дiяльностi та
Артур Олександрович, який

проiнформував про стан оформлення документiв для проведення конкурсу.

Виступила: олена Зима запропоНув€Lла створити робочу групу для
безпосередньоТ пiдготовки конкурсу просктiв, до якоТ запропонув€Llа
кандидатури:

l) Кучинський BiKTop

2) Зима Олена

З) Грищев Фелiр

4) Кошка Щмитро



5) МIiрошник Валим

6) Дудко Василь

7) Швайко Сергiй

[-олосували: "За" - одноголосно

Вирiшили: створити робочу групу по реалiзацii конкурсу, просктiв
запропонованим списком.

По п'ятому гIитанню порядку денного:

доповiдач: BikTop Таратушка проiнформував про внесення змiн До
Земельного кодексу УкраТни та iнших законодuuч">< aKTiB щодо удосконаленнясистеми управлiння та дерегуляцiТ у сферi земельних вiдносин, який набирас
чинностi з 0l липня 202l року та охарактеризував можливi негативнi наслiдки
пiсля прийому закону.

виступила: Жанна Крижановська, яка висловила свос невдоволення.
щодо прийняття закону про землю.

По шостому питанню порядку денного:

fiоповiдач: олександр Шевчук, який розповiв про дiяльнiсть Релiгiйнот
органiзацiТ <Релiгiйна громада свiдомостi Крiшни>, зазначив про необхiднiсть
спiвпрацi мiж владою та цим релiгiйним громадським об'еднанням.

Запропонував: Звернутися до Управлiння куль,I.ури, туризму,
нацiональностей i релiгiй з проханням включити до списку гостей, якi
запрошуються на Bci урочистi заходи, що органiзовус одА, представника
релiгiйноТ органiзацiТ <Релiгiйна громада свiдомостi Крiшни>.

Голосували: "За" - 2l чоловiк

"проти" - l чоловiк

"утримались" - 0 чоловiк

Вирiшили: пропозицiю пiдтримати.

По сьомому питанню порядку денного:

доповiдач: flмитро Тверлохлiб доповiв про необхiднiсть створення
робочот групи з монiторингу реалiзацiт програм сприяння розвиткугромадянського суспiльства в dнiпропетровськiй областi департаментами одл.



ЗаПРОПОнУВав: створити робочу групу з монiторингу реалiзацiТ програм
сп рия н ня розвитку громадя нс ького сусп iл ьства в fi н i пропетровс bki й областi.

Голосували: "За" - l7 чоловiк

"проти" - 0 чоловiк

"утримались" - 5 чоловiк

вирiшили: бiльш детально обговорити та опрацювати питання створення
робочоТ групи на наступному засiданнi.

По восьмому питанню порядку денного:

Виступив: N4аксим Ганiстрат запропоНуваВ членаМ громалськоТ Ради
прийняти участь у засiданнi окружного адмiнiстративного суду, шо вiдбудеться
l4.07,202l о l4:00, на якому заступник керiвника flнiпропетровськоТ обласноТ
прокуратури звернувся до fiнiпропетровського окружного адмiнiстративного
СУДУ З ПОЗОВОМ лО !,нiпропетровськоТ обласноТ рали, в якому IIозивач просить
визнати протиправним та нечинним з 28.02.20l8 рiшення f,нiпропетровськоТ
ОбЛаСноТ ради uПро пiдтримку мовноТ полiтики в YKpaTHi) ЛЬ33З -l4lУl вiд
l 7.08.20l2.

Порядок денний вичерпаною.

Загальнi збори закритi та визнанi такими, шо вiлбулись.

<----__*__\,

B.I. Кучинський

v


