
Протокол № 1
засідання президії ГР при ООДА

від 30.07.2021

м.Одеса                                                                                                                           онлайн

На засіданні присутні
Члени Президії громадської ради - 12 осіб
Братчук Сергій Борисович
Варламов Сергій Сергійович
Порічанська Світлана Євгенівна
Давтян Степан Гургенович
Євдокімов Сергій Володимирович
Потоцька Ірина Анатоліївна
Іванов Олег Євгенович
Козловська Лариса Олексіївна
Томашевський Володимир Володимирович
Титаренко Яна Олександрівна
Фют Галина Віталіївна
Сиротін Володимир Миколайович

Виступив: Голова Громадської ради Братчук С.Б., який повідомив що на дистанційному
засіданні присутні 12 з 12 членів Президії ГР при ООДА, що становить більш ніж половину
від складу членів Президії громадської ради, тому засідання є правомочним та запропонував
затвердити порядок денний, який був напередодні надісланий електронною поштою на
розгляд членам Президії:

1. Щодо підготовки до зустрiчі з головою Одеської обласної державної адміністрації.
2. Різне.

У зв’язку з цим Братчук С.Б. запропонував прийняти рішення про початок роботи засідання
Президії ГР при ООДА та затвердити порядок денний.

Голосували: «за»  – 12 ; «проти» –  0;  «утримались» –  0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Затверджений наступний порядок денний:
1. Щодо підготовки до зустрiчі з головою Одеської обласної державної адміністрації.
2. Різне.

1. Щодо підготовки до зустрiчі з головою Одеської обласної державної адміністрації.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив, що планується зустрiч з головою ООДА
Гриневецьким Сергієм Рафаїловичем, дата та час якої буде повідомлений пізніше. Та
запропонував новоствореним комітетам ГР провести засідання та підготувати питання до цієї
зустрічі.
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Слухали:
Порічанську С.В., яка запропонувала надсилати питання та пропозиції до порядку денного
зустрічі надсилати на пошту ГР в електронному вигляді.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував взяти цю інформацію до відома і підготувати
відповідні матеріали для зустрічі.

Голосували: «за»  – 12 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

2. Різне.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував комітетам призначити відповідальних осіб зі
складу комітету за комунікацію з профільними структурами ООДА, та надати цю інформацію
до 08.08.2021.

Слухали: членів Президії, які обговорили питання комунікації з посадовими особами ООДА.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував підготувати інформацію про відповідальних за
комунікацію з профільними структурами ООДА до 08.08.2021.

Голосували: «за»  – 12 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив що на цьому порядок денний вичерпано і засідання
закрите.

Голова ГР Братчук С.Б.

Секретар ГР Порічанська С.Є.
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