ПРОТОКОЛ №2
Засідання Громадської ради
при Миколаївській обласній державній адміністрації

Миколаїв

28 липня 2017року

Присутні:
1) 26 членів Громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації з правом
вирішального голосу.
2) Представники Миколаївської облдержадміністрації: Іваненко Олена Олегівна, Біліченко
Станіслав Петрович., Пономарьова Світлана Костянтинівна ГО „СХІД ІНТЕГРАЦІЯ”, Сидорика
Олексій Іванович ГО „ЕКО Березань”. Радченко Ольга Анатоліївна журналіст „Николаевские
известия”. Буряк Володимир Григорович ГО „Патріот Миколаїв”, Крисенко Георгій Євгенійович
„Зелений Рух”, Максименко Людмила Миколаївна ГО „ ЕКО Березань”, Моря Анатолій
Олексійович СНГУ.
Відсутні: Брень В.М., Бойко Р.В., Шполянський І.М., Сюрченко В.М., Матіюк М.Г., Параскун
С.М., Бігун В.В., Васильєв С.С., Іванов В.В.

Голова Громадської ради оголосив порядок денний засідання:
1. Обговорення й погодження Положення про Громадську раду при Миколаївській обласній
державній адмін істрацїї.
2. Обговорення й затвердження Регламенту роботи Громадської ради при Миколаївській
обласній державній адміністрації.
3. Утворення постійних комісій Громадської ради при Миколаївській обласній державній
адміністрації.
4. Обговорення орієнтовного плану роботи Громадської ради при Миколаївській обласній
державній адміністрації до кінця поточного року.
5. Різне.
Одностайно обрано лічильну комісію у складі Корух Л.А. та Вишневського Ю.Д.
Дерев’янко I.A. вніс пропозицію зробити перерву у засіданні з 13:40 до закінчення судового
процесу по М.Кравченко.
Підвишинський Ю.Е. запропонував не робити перерву, а надіслати до суду делегацію.
Голосували за пропозицію Дерев’янко I.A.:
«ЗА» - 11
Рішення не прийнято.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«ЗА» - 18
Рішення прийнято.

I. О бговорення й погодження П олож ення про Гром адську раду при М иколаївській обласній
держ авній адм іністрації
Слухали доповідача з даного питання Павлова К.О.
Підвишинський Ю.Є. запропонував звернутися до Голови Миколаївської облдержадміністрації з
проханням надати приміщення для забезпечення функціонування Громадської ради.
Підвишинський Ю.Є. поставив на голосування питання про погодження Положення та
підготовку звернення.
Голосували:
«ЗА» - 22
Рішення прийнято.

II. О бговорення й затвердж ення Регламенту роботи Гром адської ради при М иколаївській
обласній держ авній адм іністрації
Слухали Підвишинського Ю.Е.
Надійшла пропозиції від Шутяка Ю. О. щодо внесення уточнення до пункту 3.7 (додати слово
„оголошених попереджень”) запропонованого регламенту.
Голосували:
«ЗА» - 22
Поправку прийнято.
Надійшла пропозиції від Шутяка Ю. О. викласти пункт 5.5 у наступній редакції: У разі
відсутності голови комісії, його обов’язки виконує особа, обрана серед присутніх членів
комісії.”.
Голосували:
«ЗА» - 22
Поправку прийнято.
Вишневський Юрій Дмитрович запропонував доповнити п.2 розділу 2 Регламенту : Здійснювати
громадський контроль за додержанням та виконанням ОДА, його підрозділами, іншими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування прав та свобод громадян.
Г олосували:
«ЗА» - 22
Доповнення прийнято.
Руденко І.П. запропонувала внести зміни до п.3.8 та викласти абзац 13 у наступній редакції:
Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та/або постійними чи
тимчасовими комісіями Громадської ради та у письмовому вигляді подаються Секретарю
Громадської ради до початку засідання Громадської ради не пізніше, ніж за п’ять днів до початку
засідання Громадської ради.
Голосували за затвердження Регламенту з урахуванням внесених змін та доповнень:
„ЗА” - 22
Регламент затверджено.

Н І. У творення постійних комісій Гром адської ради при М и колаївській обласній держ авній
адміністрації
Доповідав Підвишинський Ю.Е. Запропонував створити 7 постійних комісій.
Прудь В.В. запропонував створити 5-7 комісій.
Кречун О.М. запропонував створити комісії з питань соціальної допомоги ветеранам, інвалідам,
учасникам бойових дій та сімей загиблих, а також комісію з питань силових структур.
Доповнював Прудь В.В.
Павлов К.О. запропонував не створювати окрему комісію з питань соціальної допомоги
ветеранам, інвалідам, учасникам бойових дій та сімей загиблих, а створити окрему робочу групу
в межах запропонованої комісії з питань соціальної та регуляторної політики, охорони здоров’я,
материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму.
Також заслухали пропозиції Вишневського Ю.Д., Рябченко Д.О., Фінкельштейна І.Й.,
Ковальчук Я.В.
Винесено на голосування питання щодо кількості постійних комісій:
Голосували:
1) 7 постійних комісій - „за” - 13 голосів
2) 4 постійні комісії - „за” - 8 голосів
3) додати комісію запропоновану Кречуном О.М. - „за” - 12 голосів
4) 8 комісій - „за” - 11 голосів.
Обговорення результатів голосування Терещенко O.JL, Чалов O.A., Шутяк Ю.О, Фінкельштейн
І.Й.

Кречун О.М. зняв свою пропозицію про окрему комісію.
Вирішено створити 7 постійних комісій.
IV. О бговорення орієнтовного плану роботи Г ром адської ради при М иколаївській обласній
держ авній адм іністрації до кін ця поточного року
Доповідала Руденко І.П. Запропонувала внести до плану роботи Громадської ради прийняття
участі членами ради усіх заходів передбачених орієнтовним планом проведення консультацій з
громадськістю Миколаївської облдержадміністрації.
Пропозиції щодо плану роботи внесли також Чалов О.А, Прудь В.В, Абрамова І.C.,
Рябченко Д.О., Фінкельштейн І.Й.
Голосували за затвердження орієнтовного плану роботи:
„ЗА” - 2 3 .
Рішення прийнято.

V. Різне
Підвишинський Ю.Е. розповів, що його як Голову ради було запрошено та він брав участь у
круглому столі на тему „Роль інститутів громадянського суспільства у протидії поширенню
корупції в Україні”.
У зв’язку з отриманою заявою від Дабіжі Т.Я. слово надано Сидориці О.І. Він довів до відома
членів ради інформацію про конфліктну ситуацію, що склалася в Березанському районі та про
завдання шкоди майну Дабіжі Т.Я., погрозам її життю.
ІІрудь В.В. запропонував запросити для заслуховування на засідання ради керівника
Національної поліції у Березанському районі.
У ході обговорень було запропоновано надіслати звернення до голови ОДА з проханням
відреагувати на ситуацію, що склалася у Березанському районі, організувати зустріч з
керівниками структур, що задіяиі у розслідуванні даного злочину (підпал домоволодіння) та
запросити на таку зустріч членів Громадської ради.
Голосували за направлення звернення:
„ЗА” - 22 голосів
Рішення прийнято.
Руденко І.П. зачитала листи, що надійшли від ВГО „Всеукраїнське обєднання сиріт”,
БФ”ЗЛАГОДА”.
Надано слово Фінкельштейну І.Й. Він запропонував Громадській раді оголосити недовіру
заступнику голови Миколаївської ОДА Кіндратіву В.З.
Рябченко Д.О. запропонував запросити Кіндратіва В.З. для заслуховування на засіданні
Громадської ради.
Прудь В.В. зауважив, що таке рішення має бути попередньо опрацьовано членами ради та мати
незаперечне обгрунтування. Підвишинський Ю.Е. також підтимав необхідність всебічного
дослідження даного питання та запропонував доручити комісії із захисту прав і свобод громадян,
законності, внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи дослідити це
питання на комісії та підготувати висновки на засідання Громадської ради.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

