ПРОТОКОЛ № 4
Засідання Громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації
м. Миколаїв

28 вересня 2017 року

Присутні:
23 члени Громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації, а саме:
Підвишинський Ю. Е, Абрамова І. С, Дерев’янко І. А, Рябченко Д.О., Маслюк І. Ю, Брень В.
М, Фінкельштейн І. Й, Шарафанов О.М., Павлов К.О., Корух Л.А., Дабіжа Т.Я., Пельник
С.В., Юрченко Л.Р., Ткаченко М.В., Шполянський І. М, Кречун О. М, Чеканович Н.Б,
Сюрченко В.М, Матіюк М.Г, Вишневський Ю.Д., Чалов O.A., Парпскун С.М, Бігун В.В,
Прудь В.В, Іванов В.В.
Відсутній:
Руденко І.П., Малицький О.Г., Бойко Р.В., Терещенко О.Л., Ковальчук Я.В., Павлов В.В.,
Шутяк Ю.О., Терлига О.C., Васильєв С.С., Купрієвич І.М.
Запрошені та присутні:
Берко В.М. - екс-генеральний директор ДП «Суднобудівний завод ім. 61 Комунара»,
Трофімов Ю.В. - екс-директор Миколаївського річкового порту, Шпіль О.О. - екс-керівник
Адміністрації СЕЗ «Миколаїв», Бобрикова H.A. - головний редактор журналу «Енергія
часу», Бондар В.В. - ГО «Цвіт нації», Шевченко Д.О. - Департамент економіки
Миколаївської міської ради, Бондаренко Н.О. - Департамент економіки Миколаївської ОДА,
Панкул І.В. - Департамент економіки Миколаївської ОДА, Гусалов Ю.В.

Виступив:
Підвишинський Ю.Е. - голова Громадської ради при МОДА, який повідомив, що на
сьогоднішньому засіданні відсутній секретар Громадської ради і запропонував обрати
секретарем засідання Громадської ради від 28.09.2017 р. Дабіжу Тетяну Яківну.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«ЗА» - одноголосно
Рішення прийнято.
Постановили: обрати секретарем засідання Громадської Ради від 28.09.2017 р. Дабіжу
Тетяну Яківну.

Виступив: Підвишинський Ю.Е. - Голова Громадської Ради при МОДА, який повідомив
Порядок денний засідання Громадської Ради 28.09.2017 року:
1. Презентація дорожньої карти відновлення діяльності ВЕЗ «Миколаїв».
2. Презентація пропозицій щодо сприяння залучення інвестицій в економіку
Миколаївщини.
3. Погодження змін до Положення про Громадську Раду та нової редакції Положення в
цілому.

4. Погодження змін до Регламенту Громадської Ради.
5. Обговорення рекомендацій, наданих постійними комісіями Громадської Ради,
прийняття рішень до них:
- повторне звернення до голови Миколаївської ОДА з приводу нападів на членів
Громадської Ради та їхніх родичів;
- за зверненням Корух Л. А;
- за зверненням громади Нової Одеси щодо епізоду, пов’язаного із колишнім головою
районної ради;
- щодо недовіри заступнику голови ОДА Кіндратіву В.З.;
- щодо захисту інтересів власників земельних паїв та ділянок сільськогосподарського
призначення;
- щодо дефіциту кадрів сфери державного управління, державних та комунальних
установ області та якості їх підготовки;
- щодо зменшення обов’язкового фінансування ветеранських та інших громадських
організацій за рахунок бюджетних коштів.
6. Різне
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«ЗА» - 21. Одноголосно
Рішення прийнято.
Постановили: Затвердити Порядок денний засідання Громадської Ради 28.09.2017 року

Перше питання
Слухали: Прудь В.В., який презентував дорожню карту відновлення діяльності СЕЗ
«Миколаїв».
Голосували за пропозицію Прудя В.В.
«ЗА» - 22, «Утримались» -1 , «Проти» - 0
Рішення прийнято..
Постановили: Затвердити дорожню карту відновлення діяльності ВЕЗ «Миколаїв».

Друге питання
Слухали: Прудь В.В, який надав пропозиції щодо сприяння залучення інвестицій в
економіку Миколаївщини.
Голосували за пропозицію Прудя В. В.
«ЗА» -15, «Утримались» -1, «Проти» - 2
Рішення прийнято.
Постановили: Рекомендувати голові облдержадміністрації провести спільну робочу нараду
за участю голови Миколаївської ОДА, голови Миколаївської обласної ради, голів
профільних комісій Миколаївської обласної ради та представниками Громадської ради при
Миколаївській ОДА з питань необхідності прийняття рішень щодо утворення
девелоперського комунального підприємства та переходу з принципу «Запрошення
інвесторів» до принципу продажу готових інвестиційних проектів.

Третє питання
Слухали: голова Громадської ради Підвишинський Ю.Е. ознайомив зі змістом пропозицій
до Положення про Громадську раду, що надійшли від Миколаївської ОДА, та запропонував
погодити нову редакцію Положення в цілому.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю. Е.
«ЗА» -11, «Утримались» - 7, «Проти» - З
Рішення прийнято.
Постановили: погодити зміни до Положення про Громадську раду та нову редакцію
Положення в цілому.

Четверте питання
Слухали: голова Громадської ради Підвишинський Ю. Е запропонував зміни до Регламенту
Громадської ради в частині входження й виходу з робочих органів Громадської ради.
Голосування перенести на продовження засідання після оголошеної перерви.

П’яте питання
Слухали: голова Громадської ради Підвишинський Ю. Е запропонував обговорити та
проголосувати готові рекомендації, що надійшли від постійних комісій Громадської ради.
Слухали: голова постійної Комісії із захисту прав і свобод громадян, законності,
внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи Павлов К.О.
запропонував повторно звернутися до голови Миколаївської ОДА з приводу нападів на
членів Громадської ради та їхніх родичів;
Голосували
«ЗА» - 22, «Утримались» - 0, «Проти» - 0
Рішення прийнято.
Постановили: повторно звернутися до голови Миколаївської ОДА з приводу нападів на
членів Громадської Ради та їхніх родичів.
Слухали: голова постійної Комісії із захисту прав і свобод громадян, законності,
внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи Павлов К.О.
запропонував звернутися до начальника ГУНП в Миколаївській області Мороза Ю.Л. щодо
контролю й неупередженого розслідування справи колишнього голови Новоодеської райради
Іпатенка Ю.В.
Голосували
«ЗА» -18, «Утримались» - 0, «Проти» - 0
Рішення прийнято.
Постановили: звернутися до начальника ГУНП в Миколаївській області Мороза Ю.Л. щодо
контролю й неупередженого розслідування справи колишнього голови Новоодеської райради
Іпатенка Ю.В.
Слухали: голова постійної Комісії із захисту прав і свобод громадян, законності,
внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи Павлов К.О.
запропонував висловити недовіру заступнику голови Миколаївської ОДА Кіндратіву В.З. та
рекомендувати голові Миколаївської ОДА звільнити його із займаної посади.

Голосували
«ЗА» -15, «Утримались» - 4, «Проти» - О
Рішення прийнято.
Постановили: висловити недовіру заступнику ОДА Кіндратіву В.З. і запропонувати голові
Миколаївської ОДА звільнити його.
Слухали: голова постійної Комісії із захисту прав і свобод громадян, законності,
внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи Павлов К.О.
запропонував направити голові Миколаївської ОДА рекомендації Громадської ради щодо
захисту інтересів власників земельних паїв та ділянок сільськогосподарського призначення.
Г олосували
«ЗА» -19, «Утримались» - 0, «Проти» - 0
Рішення прийнято.
Постановили: направити голові Миколаївської ОДА рекомендації Громадської ради щодо
захисту інтересів власників земельних паїв та ділянок сільськогосподарського призначення.
Слухали: Абрамова І.С. представила проект «Єдине вікно», орієнтований на обслуговування
учасників АТО з мінімальною витратою часу й максимальним отриманням широкого
спектру послуг, перебуваючи практично в одному кабінеті.
Голосували
«ЗА» -19, «Утримались» - 0, «Проти» - 0
Рішення прийнято.
Постановили: рекомендувати голові Миколаївської ОДА вивчити проект «Єдине вікно» з
подальшою його реалізацією.
Засідання Громадської ради було перенесено у зв’язку із вичерпанням часу.

голова Громадської ради

Підвишинський Ю. Е.

секретар засідання

Дабіжа Т. Я

(продовження після оголошеної перерви)
Миколаїв
14:00

18 жовтня 2017 року

Присутні:
1) 22 члени Громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації з правом
вирішального голосу.
2) Представники Миколаївської облдержадміністрації: Біліченко Станіслав Петрович.,
Іваненко Олена Олегівна.
Відсутні: Дерев'янко I.A., Брень В.М., Терещенко O.JL, Рябченко Д.О., Маслюк І.Ю., Пельник
С.В., Шполянський І.М., Сюрченко В.М., Параскун С.М., Терлига О.C., Іванов В.В., Павлов
К.О., Ткаченко М.В.
Повернення до четвертого питання попередньої частини засідання щодо змін до
Регламенту Громадської ради
Слухали:
Підвишинський Ю.Е. доповів про передачу Положення про Громадську раду на затвердження
Обласної державної адміністрації та запропонував внести зміни до Регламенту Громадської
ради.
Головою Громадської ради було запропоновано наступне:
- Вилучити з Регламенту норму про припинення членства в Громадській раді після
пропущених поспіль 3-х засідань будь-якої із постійних комісій, оскільки Положенням
це не передбачається. Застосовувати цю норму лише при розгляді питання доцільності
перебування такого члена ради в складі відповідної постійної комісії.
- Вразі несвоєчасного надходження заяви від члена ради щодо вступу до однієї чи
кількох (не більше трьох) постійних комісій, така заява розглядається на найближчому
засіданні
Громадської ради
з
подальшим
прийняттям
рішення
про
погодження/непогодження заяви.
- Членство в будь-якому робочому органі, утвореному Громадською радою, може бути
припинено лише на підставі особисто поданої заяви про вихід члена ради зі складу
зазначеного у заяві робочого органу Громадської ради.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«За» - 22, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.

Звернення Бойко Р.В.
Слухали:
Бойко Роман Васильович запропонував направити до Верховної ради України звернення від
Громадської ради при Миколаївській ОДА з метою висловити свою підтримку ініціативі
щодо призначення позачергових виборів Миколаївської міської ради.
Голосували за пропозицію Бойко Р.В.:
«За» - 22, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.

Повернення до пункту 5 порядку денного, який стосується проблеми кадрового
дефіциту в сфері держуправління, державних та комунальних установ області та якості
їх підготовки.
Слухали:
Голова Громадської ради наголосив, що винесене питання не підготовлене, всебічно
неопрацьоване, а тому потребує більш серйознішого підходу опрацювання з боку Комісії із
захисту прав і свобод громадян, законності, внутрішньої етики, антикорупційної політики,
правової експертизи з обов’язковим залученням експертного середовища, представників
адміністрації, науковців. Тому поки що ми можемо лише позначити, що дана проблема існує і
потребує в тому числі й розробленню рекомендацій з боку Громадської ради, спрямованих на
практичне її вирішення.

Повернення до пункту 5 порядку денного, який стосується зменшення фінансування
ветеранських та інших організацій за рахунок бюджетних коштів.
Слухали:
Абрамова І.С. наголосила про важливість переходу на фінансування громадських,
ветеранських організацій лише на умовах участі у конкурсах і під певні визначені у часі
проекти.
Шутяк Ю.О. виступив із підтримкою пропозиції Абрамової І.С.
Було запропоновано передати дане питання в роботу Комісії з питань соціальної та
регуляторної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку
та туризму для опрацювання та розробки проекту пропозиції для Миколаївської обласної
держадміністрації.

Шосте питання
1) Про відновлення проведення конкурсів на керівників обласних спортивних закладів
та установ.
Слухали:
Підвишинський Ю.Е. зачитав проект, підготовлений Комісією з питань культури, науки і
освіти, сім’ї та молоді, спорту.
Запропоновано направити рекомендацію Миколаївській облдержадміністрації у місячний
термін оголосити про проведення конкурсів в спортивних закладах та установах обласного
підпорядкування на вакантні посади та на посади керівників, по яким закінчився термін дії
їхніх контрактів.
Голосували за пропозицію:
«За» - 22, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.

2) Про ремонт очисних та каналізаційних споруд у Обласній інфекційній лікарні.
Слухали:
Підвишинський Ю.Е. зачитав проект, підготовлений Комісією з питань соціальної та
регуляторної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку
та туризму.

Запропоновано направити рекомендацію Миколаївській облдержадміністрації провести
заходи для забезпечення фінансування у розмірі 57383,00 грн ремонту очисного
каналізаційного комплексу в даному лікувальному закладі.
Голосували за пропозицію:
«За» - 22, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
3) Про конкурси на вакантні посади головних лікарів обласних лікувальних установ та
закладів.
Слухали:
Підвишинський Ю.Е. зачитав результати роботи Комісія з питань соціальної та регуляторної
політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. У
ході обговорення прийнято рішення направити питання на доопрацювання у комісію.
Руденко І.П. запропонувала звернутися до МОЗ за роз'ясненнями з питання діючих вимог до
кандидатів на посади головних лікарів.
Абрамова І.С. запропонувала розробити проект рішення про включення представника
Громадської ради до складу конкурсних комісій.
«За» - 22, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
4) Про звернення до голови обласної ради з питання некоректної поведінки депутата
Івануни І.В.
Слухали:
Шутяк Ю.О та Абрамова І.С. звернулися до присутніх з проханням звернутися до голови
обласної ради з проханням винести на розгляд постійної Комісії обласної ради з питань
законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з
органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації питання про порушення
депутатом Івануною І.В. депутатської етики шляхом наклепів та безпідставних звинувачень
на адресу волонтера та співзасновника ВЦ «Перевізник» Протченка Сергія Георгійовича та
вжити відповідних заходів.
При розгляді даного питання просимо запросити членів Громадської ради Шутяка Ю.О. та
Абрамову І.С.
Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.

5) Про продовження дії Державної програми забезпечення молоді житлом
Слухали:
Підвишинський Ю.Е. зачитав висновок Комісії з питань житлово-комунального господарства,
регулювання комунальної власності, приватизації, капітального будівництва, транспорту та
розвитку інфраструктури:
Розглянувши звернення Громадської ради при Державній спеціалізованій фінансовій
установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Громадська
рада рекомендує Голові Миколаївської ОДА звернутися до Уряду та Верховної Ради України
з проханням щодо недопущення закриття Державної програми забезпечення молоді житлом
та продовження терміну її дії, передбачити кошти на її фінансування.

Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
6) Про створення Управління безпеки та оборони та Координаційної ради.
Слухали:
Вишневський Ю.Д. зачитав звіт Комісії з питань аграрної політики, земельних відносин,
безпеки та оборони.
Запропонував рекомендувати голові Миколаївської ОДА дати доручення та розглянути
питання створення управління з питань безпеки та оборони при Миколаївській обласній
державній адміністрації.
Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
Вишневський Ю.Д. запропонував рекомендувати голові Миколаївської ОДА розглянути
доцільність та дати доручення щодо створення координаційних рад з надання допомоги у
забезпеченні військових частин та підрозділів територіальної оборони матеріальнотехнічними засобами, з залученням до цих Координаційних рад представників волонтерських
та громадських організацій при органах місцевого самоврядування Миколаївської області та
їх виконавчих органах.
Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
7) Про створення робочої групи з перевірки діяльності ПАТ Миколаївобленерго.
Слухали:
Чалого O.A., який запропонував звернутися до Миколаївської ОДА та рекомендувати
створити робочу групу чи комісію з представників МВС, ОДА, ГР ОДА, контролюючих
органів та доручити перевірити діяльність Миколаївобленерго за період 2016-2017.
Також від Громадської ради надіслати до НКРЄ інформаційний запит про надання
роз’яснень, на підставі чого було призначено діючого керівника Миколаївобленерго і чи має
він відповідну кваліфікацію для управління вказаним підприємством.
Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
8) Про порушення керівництвом ОТГ Миколаївської області чинного законодавства і
забезпечення дієвого громадського контролю над новоствореними громадами.
Слухали:
Дабіжа Т.Я. поінформувала присутніх, зокрема, по суті порушень Коблівською сільрадою та
про ситуацію, що склалася з розслідуванням цього питання, а саме: підміна Протоколу
засідання сільради, в який внесені нібито проголосовані депутатами питання, які навіть не
стояли у порядку денному, зокрема - нарахування премій представникам виконавчого органу
сільради в розмірі 300 відсотків від заробітної плати.
Підвишинський Ю.Е. доручив Комісії із захисту прав і свобод громадян, законності,
внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи підготувати відповідні

звернення до голови Миколаївської ОДА, начальника ГУ Національної поліції в
Миколаївській області та керівника Прокуратури Миколаївської області.
Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.
9) Про громадський контроль фінансування громадських та ветеранських організацій.
Слухали:
Бігун В.В. запропонував підготувати звернення до заступника голови Миколаївської ОДА
Боня В.В. для отримання роз'яснень щодо механізму та процедури фінансування громадських
організації та громадських проектів, а також контролю за ефективним використанням коштів,
що надаються.
Підвишинський Ю.Е. запропонував вивчити це питання Комісією з регіонального розвитку,
децентралізації, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, промислової політики та
підприємництва, енергетики та енергозбереження та поінформувати членів Громадської ради
про механізму та процедури фінансування громадських організації та громадських проектів,
а також контролю за ефективним використанням коштів, що надаються. В разі виявлення
недостатнього контролю за ефективним використанням коштів, що надаються, розробити й
запропонувати рекомендації, які б максимально унеможливили неефективне використання
таких коштів.
10) Про ініціювання зустрічі голів Громадських рад з Прем’єр-міністром України,
іншими членами КМУ.
Слухали:
Підвишинський Ю.Е. зачитав пропозицію Бреня В.М.
Запропоновано у відповідності до вимог п.6 Постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. N 996,
ініціювати перед Секретаріатом КМУ про організацію та проведення в грудні 2017
року зустрічі голів Громадських рад, утворених при обласних держадміністраціях, з
Прем’єр-міністром України та членами Кабінету Міністрів України, з метою забезпечення
врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету
Міністрів України, формування та реалізації державної політики, вирішення питань
місцевого значення.
Голосували за пропозицію:
«За» -18, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0.
Рішення прийнято.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Ю.Е.Підвишинський

І.П.Руденко

