ПРОТОКОЛ №6
Засідання Громадської ради
при Миколаївській обласній державній адміністрації
Миколаїв

08 грудня 2017року 14:00

Присутні:
23 члени Громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації з правом
вирішального голосу.
Відсутні: Рябченко Д.О., Терещенко О.Л., Пельник С.В., Корух Л. А., Шполянський І.М.,
Кречун О.М., Чеканович Н.Б., Павлов В.В., Терлига О.C., Бігун В.В., Васильєв С.С., Ткаченко
М.В.
Гості: Личко Г.В., Бєлкіна Л.П., Камінський П.В., Жовтоножко P.O., Біліченко
Лінчаковський М., Терехова О.В., Кухаренко A.B., Юрін Ю.А.

С.П.,

Слухали:
Голова Громадської ради Підвишинський Юрій Едуардович оголосив про початок роботи
чергового засідання.
Вніс пропозицію обрати членами лічильної комісії Вишневського Ю.Д. та Юрченко Л.Р.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Рішення прийнято.
Головою внесено пропозицію затвердити Порядок денний позачергового засідання:
Порядок денний:
1. Звіт за наданими Миколаївській ОДА рекомендаціями та зверненнями.
2. Ситуація навколо бюджетних установ, зокрема навколо Обласної інфекційної лікарні.
3. Обговорення плану роботи на 2018 рік.
4. Різне.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
« З а» - 23
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Рішення прийнято.

Слухали:
Фінкельштейн І.Й. зачитав звернення від імені миколаївських учасників Революції Гідності щодо
можливого призначення на посади колишніх членів Партіі Регіонів та проведення мирних акцій
протесту у разі, якщо такі призначення відбудуться.
Обговорення: Дерев’янко І. А.

Підвишинський Ю.Е. запропонував розглянути спочатку II питання порядку денного аби не
затримувати гостей.
Голосували:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Рішення прийнято.

Слухали з 2 питання Порядку денного:
Бєлкіна Л.П. прозвітувала щодо ситуації, яка склалася у бюджетних закладах що підпорядковані
Департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА з приводу перевірки якості та
наявності протипожежних заходів та обладнання.
Обговорення: Дерев’янко I.A., Камінський П.В., Прудь В.В., Малицький О.Г., Брень В.М.,
Фінкельштейн І.Й., Юрченко Л.Р., Абрамова І.С., Руденко І.П., Купрієвич І.М.
Личко Г.В. прозвітувала щодо ситуації, яка склалася у бюджетних закладах що підпорядковані
Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА з приводу перевірки якості та наявності
протипожежних заходів та обладнання.
Шутяк Ю.О. запропонував розробити рекомендацію щодо цілодобової роботи пунктів обігріву у
зимовий період.
Підвишинський Ю.Е. запропонував доручити комісії з питань соціальної та регуляторної
політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму
опрацювати дане питання та розробити проект рекомендацій щодо цілодобового перебування
осіб без постійного місця перебування в зимовий період.
Жовтоножко P.O. звернувся до членів Громадської ради з проханням прийти з громадською
перевіркою і висвітленням обставин щодо ситуації про порушення законодавства колишнім
керівництвом ліцею.

Доручити комісії з питань культури, науки, і освіти, сім’ї та молоді, спорту направити на голову
Громадської ради з цього питання для подальшого звернення до органів Прокуратури.
Лінчаковський М. звернувся до членів Громадської ради щодо ситуації, що склалася на
підприємстві ОКП Миколаївоблтеплоенерго.
Обговорення: Фінкельштейн І.Й., Сюрченко В.В.
Дане питання передано на опрацювання в комісію з регіонального розвитку, децентралізації,
планування, бюджету, фінансів та інвестицій, промислової політики та підприємництва,
енергетики та енергозбереження, за умови надходження письмового звернення від доповідача.

Слухали з 1 питання Порядку денного:
Підвишинський Юрій Едуардович прозвітував щодо обробки Громадською радою вхідної та
вихідної документації.
Обговорення: Прудь В.В., Сюрченко В.В., Брень В.М., Рябченко Д.О., Матіюк М.Г.
Підвиинський Ю.Е. зачитав заяви Бігуна В.В. та Матіюка М.Г. щодо входження до складу
робочих комісій Громадської ради.
Голосували за входження Матіюка М.Г. до складу комісії з питань культури, науки, освіти, сім’ї
та молоді, спорту:
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Рішення прийнято.
Голосували за входження Бігуна В.В. до складу комісій з регіонального розвитку,
децентралізації, планування бюджету, фінансів та інвестицій, промислової політики та
підприємництва, енергетики та енергозбереження та з питань житлово-комунального
господарства, регулювання комунальної власності, приватизації, капітального будівництва,
транспорту та розвитку інфраструктури.
«За» - 23
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Підвишинським Ю.Е.оголошено перерву у засіданні.

Продовження засідання
Миколаїв

15 грудня 2017року 14:00

Слухали з 3 питання Порядку денного:
Обговорення плану роботи на 2018 рік.
Доповідач Підвишинський Ю.Е.
Обговорення: Павлов К.В., Фінкельштейн І.Й., Сюрченко В.В., Прудь В.В.
Голосували за затвердження плану роботи на 2018 рік:
«За» - 17
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Рішення прийнято.

Слухали з 4 питання Порядку денного:
Різне
Підвишинський Ю.Е. зачитав заяву Дабіжі Т.Я. про вихід з комісії з питань екології, охорони
навколишнього середовища та використання природних ресурсів та вступ до комісії з питань
житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації,
капітального будівництва, транспорту та розвитку інфраструктури.
Голосували:
«За» - 15
«Проти» - 0
«Утрималися» - 2
Рішення прийнято.

Підвишинський Ю.Е. зачитав звернення Параскуна С.М., запропонував передати його на
доопрацювання в комісію з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту.
Г олосували:
«За» - 16
«Проти» - 2
«Утрималися» - 0

Рішення прийнято.

Чалов О. А. щодо розробки програм енергоефективності.
Підвишинський Ю.Е. зачитав лист-звернення ГО Центр волонтерів.

Кречун О.М. запропонував передати на опрацювання в комісію з питань житлово-комунального
господарства, регулювання комунальної власності, приватизації, капітального будівництва,
транспорту та розвитку питання будівництва терміналу на виїзді із міста у напрямку м.
Баштанка. Рябченко Д.О. запропонував передати на опрацювання в цю ж комісію питання
будівництва крематорію у м. Миколаїв.
Г олосували:
«За» - 18
«Проти» - 0
«Утрималися» - 0
Рішення прийнято.

Рябченко Д.О. звернувся до присутніх з питанням контролю про відвідуваності членами
Громадської ради засідань ради та засідань комісій. Павлов К. запропонував з січня 2018 року
вести жорсткий контроль за дисципліною відвідуваності.
Слухали Бєлий Семен Олександрович щодо порушень з боку керівництва КЗ Обласний палац
культури. Питання передано у роботу комісії із захисту прав і свобод громадян, законності,
внутрішньої етики, антикорупційної політики, правової експертизи та комісії з питань культури,
науки і освіти, сім’є та молоді, спорту

Голова Громадської ради

Ю.Е.Підвишинський

Секретар Громадської ради

І.П.Руденко

