
Протокол Nч14

засiдання Загальних зборiв ГромадськоТ Ради

при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii.

03 червня 2019 року м..Щнiпро

пр. О.Поля,1

.Щнiпропетровська облдержадмiнiстрацiя

Всього: 35 членiв Громадськоi ради при ,Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй
адмiнiстрацii.

Присутнi: 22 членiв Громадськоi ради при .Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй

адмiнiстрацii (Щодаток JФ 1 ).

Вiдкрив засiдання Громадськоi ради при ,Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй

адмiнiстрацii Голова, Мотрюк Олександр Васильович, який повiдомив про присутнiсть 22

членiв ГромадськоТ ради, що дае можливiсть розпочати засiдання.

Вrrсryпив: Голова, Мотрюк Олександр Васильович, який запропонував затвердити

регламент загальних зборiв - для доповiдi 5 хв., для запитань 3 хв., завершити збори за2

години.

Голосували: за - <<22>>, проти - ((0)), утримались * <0>

Вrrрiшили: затвердити регламент зборiв - для доповiдi 5 хв., для запитань 3 хв. ,

завершити збори за 2 години.

Висryпив Голова, Мотрюк Олександр Васильович, який запропонував обрати секретаря

загаJIьних зборiв для ведення протоколу та пiдрахунку голосiв - Богданова Михайла

Юрiйовича.

Голосували: за - <<22>>, проти - ((0), утримались - к0>



Вирiшили: обрати секретаря загаJIьних зборiв -" u"о."ня протоколу та пiдрахунку

голосiв - Богданова Михайла Юрiйовича.

висryпив: Голова, Мотрюк Олександр Васильович, якиЙ запропонував затвердити

порядок денний.

Про розгляд заяви Кiпрова В.В. (лоповiдач Мотрюк О.В.).

Про розгляд заJIви ПерещепинськоТ MicbKoi ради (доповiдач Сичевський Е.Л.).

Використання сrIасних комп'ютерних технологiй для надання допомоги тимЧаСОВО

перемiщеним особам (доповiдач Череднiченко О.С.).

4. Звiт робочоТ групи та KoMiTeTy з питань освiти i науки про стан оформлення

земельних дiлянок навчаJIьних закладiв областi та присвоення iM каДаСТРОВих

HoMepiB (лоповiдач Сичевський Е.Л.).

Про включення у проект Стратегii розвитку,Щнiпропетровськоi областi на перiОд дО

2027 року" програми "Навчання демократii через дебати" (доповiдач Зима О.В.)

Про утворення робочоТ групи для проведення ознайомлення з програмами, що

реалiзус ОДА, здiйснення монiторингу ефективностi заходiв якi реалiзуються, за

рахунок бюджетних коштiв. Визначити вiдкритий склад робочоТ групи та

передбачити включення до складу групи представникiв iнститутiв громадянського

суспiльства та засобiв масовоi iнформачii (лоповiлач Богданов М.Ю.).

Iнше.

В результатi обговорення було запропоновано до голосуваItня настУпниЙ ПоряДОК

денний:

Голосували: за - <<22>>| проти - <O>;утримаJIись - <0>;

Вирiшили: Затвердити наступний порядок денний:

Про розгляд заяви Кiпрова В.В. (доповiдач Мотрюк О.В.).

Про розгляд зсlяви Перещепинськоi MicbKoi ради (доповiдач Сичевський Е.Л.).

Використання сr{асних комп'ютерних технологiй для надання допоМОГИ ТиМчаСОВО

перемiщеним особам (доповiдач Череднiченко О.С.).

4. Звiт робочоi групи та KoMiTeTy з питань освiти i науки про стан офОрмлення

земельних дiлянок навчаJIьних закладiв областi та присвоення iM КаДаСТРОВИХ

HoMepiB (доповiдач Сичевський Е.Л.).
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Про включення у проект Стратегii розвитку.Щнiпропетровськоi областi на перiод до

2027 року" програми "Навчання демократii через дебати" (лоповiдач Зима О.В.)

про утворення робочоi групи для проведення ознайомлення З програмами, Що

реалiзуе одд, здiйснення монiторингу ефективностi заходiв якi реалiзуються, за

рахунок бюджетних коштiв, Визначити вiдкритий склад робочоi групи та

передбачити включення до складу групи представникiв iнститутiв громадянського

суспiльства та засобiв масовот iнформацii (доповiдач Богданов м.ю.).

Iнше.

По першому пumанню поряdку dенноzо.

Висryпив: Голова, Мотрюк Олександр Васильович, який запропонував на пiдставi

особистоi заяви Кiпрова В.В. скласти з нього обов'язки секретаря Громадськоi ради.;

Голосували: за - <<22>>, проти - (0)), утримались - <0>

вирiшили: скласти з Кiпрова В.в. обов'язки секретаря Громадськоi ради

По dpyzoMy пumшшю поряdку dенноzо,

виступив: Голова, Мотрюк Олександр Васильович, який запропонував на пiдставi заяви

Перещепинськот MicbKoT Ради утворити робочу групу для з'ясування обставин та

визначення способiв сприяння для вирiшення питання функцiонування лiкарнi в м.

Перещепине. Склад робочоi груrrи: Сiчевський, Шевченко, Мiгульов, Харiшко, Богданов;

Голосували: за - <<22>>, rrроти - ((0>, утримались - <0>

вирiшили: на пiдставi заяви Перещепинськоi Micbkoi ради утворити робочу групу для

з'ясування обставин та визначення способiв сприяння для вирiшення питання

функцiонування лiкарнi в м. Перещепине. Склад робочоi групи: Сiчевський, ТIТевченко,

Мiгульов, Харiшко, Богданов;

висryпив: Голова, Мотрюк Олександр Васильович, який запропонував уповноважити

крещук К.в. представляти Громадську раду на засiданнi koMicii Дор;

Голосували: за - <<22>>, проти - ((0), утримались - <0>

вирiшилrr: уповноважити Крещук К.в. представляти Громадську раду на засiданнi koMiciT

дор з питання функцiонування лiкарнi в м. Перещепине. ;
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Висryпив: Виступив Череднiченко О.С. з iнформацiсю про використання сучасних

комп'ютерних технологiй для надання допомоги тимчасово перемiщеним

Присутнi прийняли iнформацiю до вiдома.

По четвертому питанню порядку денного.

Виступив: Сичевський Е.Л. з iнформацiсю про стан оформлення земельних дiлянок

навч€tльних закладiв областi та присвосння iм кадастрових HoMepiB

Присутнi прийняли iнформацiю до вiдома.

По п'ятому питанню порядку денного.

Виступив: Зима О.В. про включення у проект СтратегiТ розвитку .Щнiпропетровськоi

областi на перiод до 2027 року" програми "Навчання демократii через дебати"

(доповiдач).;

Голосували: за - <<22>>, проти - (0), утримались - к0>

Вирiшили: направити звернення вiд Громадськоi ради на пiдтримку пропозицii

Включення у проект Стратегii розвитку Щнiпропетровськоi областi на перiод до 2027 року"
програми "Навчання демократii через дебати"

По шостому питанню порядку денного.

Виступив: Богданов М.Ю. про утворення робочоi групи для проведення ознайомлення з

програмами, що реалiзус ОДА, здiйснення монiторингу ефективностi заходiв якi

реалiзуються, за рахунок бюджетних коштiв. Визначити вiдкритий склад робочоI групи та

передбачити включення до складу групи представникiв iнститрiв громадянського

суспiльства та засобiв масовоi iнформацii;

Голосували: за - <<22>>, проти - (0D, утримались - <0>

Вирiшили: утворити робочу групу для проведення ознайомлення з програмами, що

реалiзус ОДА, здiйснення монiторингу ефективностi заходiв якi реалiзуються, за рахунок

бюджетних коштiв. Визначити вiдкритий склад робочоТ групи та передбачити включення

до складу групи представникiв iнститутiв громадянського суспiльства та засобiв масовоi

iнформацii;

По сьомому питанню порядку денного.



Виступив: Свтушенко Ляля про органiзацii круглого столу з питання реалiзацii закону

Украiни про забезпечення функцiонування украiнськоi мови як державноi ;

Голосували: за - <<22>>, проти - (0), утримались - к0>

Вирiшили: утворити робочу групу для сlrрияння органiзацii та проведення круглого столу

з питання реалiзацii закону Украiни про забезпечення функцiонування украiЪськоТ мови як

державноi.

Порядок денний вичерпано.

' ,//

Голова громадськоi ради

Секретар Загальних зборiв

Мотрюк О. I.

)
Богданов М.Ю.


