ПРОТОКОЛ №8
Позачергового засідання Громадської ради
при Миколаївській обласній державній адміністрації
Миколаїв

07 лютого 2018року 16:00

Присутні:
23 членів Громадської ради при Миколаївській обласній державній адміністрації з правом
вирішального голосу.
Присутні: Підвишинський Ю.Е., Малицький О.Г., Абрамова І.С., Рябченко Д.О., Бойко Р.В.,
Фінкільштейн І.Й., Пельник С.В., Корух Л.А., Шполянський І.М., Кречун О.М., Чеканович Н.Б.,
Павлов В.В., Матіюк М.Г., Вишневський Ю.Д., Руденко І.П., Шутяк Ю.О., Шарафанов О.М.,
Чалов O.A., Дабіжа Т.Я., Бігун В.В., Прудь В.В., Павлов К.О., Юрченко Л.Р.
Відсутні: Дерев’янко I.A., Маслюк І.Ю., Брень В.М., Терещенко О.Л., Ковальчук Я.В., Сюрченко
В.В., Параскун С.М., Терлига О.C., Іванов В.В., Купрієвич І.М., Ткаченко М.В.
Гості: Іваненко О.О., Біліченко С.П.

Слухали:
Голова Громадської ради Підвишинський Юрій Едуардович оголосив про початок роботи
засідання.
Вніс пропозицію обрати членами лічильної комісії Вишневського Ю.Д. та Корух Л.А.
Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«За» - 22
«Проти» - 0
«Утрималися» - 1
Рішення прийнято.
Затверджено лічильну комісію у складі Корух Л.А. та Вишневського Ю.Д.
Головою Громадської ради Підвишинським Ю.Е. внесено пропозицію затвердити Порядок
денний позачергового засідання:
Порядок денний:
1. Звіт голови Громадської ради про виконання календарного плану Громадської ради при
Миколаївській облдержадміністрації за 2017 рік.
Слухали:
Павлов К.О. зачитав заяву та запропонував не голосувати за порядок денний.
Прудь В.В. запропонував зняти питання.
Абрамова І.С. запропонувала внести зміни до порядку денного, а саме:

\

Виключити з порядку денного питання про звіт голови Громадської ради та включити до нього
такі питання:
1. Про внесення змін до Регламенту, щодо кількості постійних комісій та зменшити їх до 4-х
комісій.
2. Залучити до Громадської ради особу, у якості діловода, для ведення протоколів засідань
ради та постійних комісій.
Фінкільштейн І.Й. запропонував не голосувати за порядок денний.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування питання про виключення питання :
Звіт голови Громадської ради про виконання календарного плану Громадської ради при
Миколаївській облдержадміністрації за 2017 рік.

Голосували за пропозицію Підвишинського Ю.Е.:
«За» - 13
«Проти» - 5
«Утрималися» - 5
Рішення прийнято.

Підвишинський Ю.Е запропонував затвердити новий порядок денний:
1. Про внесення змін до Регламенту, щодо кількості постійних комісій та зменшити їх до 4-х
комісій.
2. Залучити до Громадської ради особу, у якості діловода, для ведення протоколів засідань
ради та постійних комісій.
3. Розгляд заяв членів Громадської ради.
Фінкільштейн І.Й. запропонував голосувати за включення до порядку денного кожне питання
окремо.
Голосували за пропозицію Фінкільштейна І.Й.:
«За» - 20
«Проти» - 0
«Утрималися» - 2
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування питання щодо включення до порядку денного:
Прийняття за основу питання переформатування складу постійних комісій Громадської
ради, внесення змін до Положення та Регламенту.
Г олосували:
1. «За» - 14

2. «Проти» - 7
3. «Утрималися» - 0
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування питання щодо включення до порядку денного:
Звернутися до Миколаївської обласної державної адміністрації про надання діловода для
ведення протоколів засідань Громадської ради та постійних комісій.
Голосували:
1. «За» - 16
2. «Проти» - 0
3. «Утрималися» - 5
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування питання щодо включення до порядку денного:
Розгляд заяв, що надійшли від членів Громадської ради.
Голосували:
1. «За» - 20
2. «Проти» - 0
3. «Утрималися» - 1
Рішення прийнято.
Слухали з 1 питання Порядку денного:
Прудь В.В. запропонував розглянути питання про переформатування на наступному засіданні
після напрацювання змін до Положення.
Шутяк Ю.О. запропонував створити 4 комісії, один член Громадської ради може бути членом
лише однієї комісії.
Чеканович Н.Б. запропонувала не вносити змін щодо кількості комісій.
Вишневський Ю.Д. запропонував скасувати рішення про створення 7 комісій та утворити 4
комісії за напрямками. Зробити перерву у засідання для формування складів нових комісій,
внести відповідні зміни до плану роботи та Регламенту Громадської ради.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування про створення 4-х комісій за напрямками:
- з питань агропромислового розвитку та земельних відносин, безпеки та оборони
- з питань фінансів, економічного розвитку, децентралізації та розвитку громадянського
суспільства
- з соціальних, гуманітарних питань, молоді, туризму та надання адміністративних послуг
- з питань розвитку інфраструктури, будівництва, екології, житлово-комунального господарства
та цивільного захисту.
Розробити відповідні зміни до Регламенту та Положення.
Голосували:
1. «За» - 15

2. «Проти» - 7
3. «Утрималися» - 0
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування питання про скасування рішення Громадської
ради, затверджене протоколом №2 про створення 7-ми постійних комісій.
Г олосували:
1. «За» - 10
2. «Проти» - 9
3. «Утрималися» - 5
Рішення не прийнято.
Підвишинський Ю.Е. поставив на голосування питання про створення Робочої групи з розробки
змін і доповнень до Положення та Регламенту Громадської ради відповідно до прийнятого
рішення про створення комісій за 4-ма напрямками.
Г олосували:
1. «За» - 15
2. «Проти» - 1
3. «Утрималися» - 4
Рішення прийнято.

Слухали з 2 питання Порядку денного:
Підвишинський Ю.Е. запропонував звернутися до Миколаївської ОДА про надання
відповідальної особи за ведення документації та стенографування засідань комісій та
Громадської ради.
Голосували:
«За» - 15
«Проти» - 2
«Утрималися» - 1
Рішення прийнято.

Слухали з 3 питання Порядку денного:
Підвишинський Ю.Е. зачитав заяву Маслюк І.Ю про вихід із Громадської ради:
І

Голосували виключення Маслюк І.Ю. про виключення зі складу Громадської ради:
«За» - 11
«Проти» - 5

«Утрималися» - 4
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. зачитав заяву Терещенка О.Л. про вихід із Громадської ради.
Голосували виключення Терещенка О.Л. про виключення зі складу Громадської ради:
«За» - 19
«Проти» - 0
«Утрималися» - 1
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. зачитав заяву Шполянського І.М. про вихід із Громадської ради.
Голосували виключення Шполянського І.М. про виключення зі складу Громадської ради:
«За» - 16
«Проти» - З
«Утрималися» - 2
Рішення прийнято.
Підвишинський Ю.Е. зачитав заяву Прудя В.В. про вихід із Громадської ради.
Прудь В.В. відкликав свою заяву.

Г олова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Ю.Е.Підвишинський

І.П.Руденко

