
Протокол №2
засідання президії ГР при ООДА

м.Одеса                                                                                                                           09.08.2021
онлайн

На засіданні присутні
Члени Президії громадської ради - 11 осіб
Братчук Сергій Борисович
Давтян Степан Гургенович
Євдокімов Сергій Володимирович
Порічанська Світлана Євгенівна
Гордіян Валерій Олександрович
Іванов Олег Євгенович
Коіка Тамара Олександрівна
Крупник Андрій Семенович
Сиротін Володимир Миколайович
Титаренко Яна Олександрівна
Фют Галина Віталіївна

Виступив: Голова Громадської ради Братчук С.Б., який повідомив що на дистанційному
засіданні присутні 11 з 14 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 спільного засідання  ГР з Головою ООДА Гриневецьким С.Р.
2. Щодо підготовки Плану ГР до кінця 2021 року.
3. 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»  – 10 ; «проти» –  0;  «утримались» –  0; «не голосували» - 1.
Рішення прийнято.

Затверджений наступний порядок денний:
1. Щодо спільного засідання  ГР з Головою ООДА Гриневецьким С.Р.
2. Щодо підготовки Плану ГР до кінця 2021 року. (пропозиції до 21.08.2021.
3. Різне.

1. Щодо спільного засідання.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив, що Зустрiч з головою ООДА Гриневецьким Сергієм
Рафаїловичем вiдбудеться 11.08.2021 о 14.00 за адресою: пр. Шевченка, 4
Таймiнг зустрічі - 45 хвилин.
На зустріч запрошені керівництво облдержадміністрації та представники структурних
підрозділів ООДА.
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Слухали: Порічанську С.Є., яка повідомила, що інформація щодо зустрічі та список
запрошених на неї представників ООДА надіслані для ознайомлення на електронну пошту
комітетів.

Виступив: Братчук С.Б., подякував усім, хто виявив активність та підготував питання, які
стосуються проблем життєдіяльності України та, зокрема, нашого регіону.
Братчук С.Б. повідомив, що питання, які надані членами ГР, у повному обсязі передано для
подальшого опрацювання до управління комунікацій та інформації облдержадміністрації,
розглядаються і будуть враховані в спільній роботі профільних комітетів Громадської ради та
профільних структур ОДА.

Також Братчук С.Б. запропонував обговорити теми та питання, які запропоновані членами ГР,
та сформувати порядок денний зустрічі з головою ООДА.

Слухали: членів Президії, які надали своє бачення щодо включення тем і питань до
узагальненого порядку денного.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за наступний порядок денний
зустрічі з урахуванням пропозицій, які надали члени Президії:

1. Щодо налагодження комунікації ГР при ООДА з профільними департаментами та
управліннями ОДА.
1.1. Визначення відповідальних осіб щодо комунікації з ГР в структурних підрозділах ООДА.
1.2. Включення Голови громадської ради до складу Колегії ООДА.
1.3. Щодо графіку об’єднаних засідань Голови ООДА, очільників структурних підрозділів
ООДА та Президії ГР при ОДА.

2. Механізм проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада
2010 року No 996.

3. Обговорення Плану роботи ГР при ОДА.

4. Різне. (Зокрема, питання надання приміщення для забезпечення діяльності секретаріату
ГР при ОДА; забезпечення доступу членів ГР до будівель облдержадміністрації тощо).

Слухали: членів Президії ГР, які підтримали порядок денний зустрічі.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував затвердити вищезгаданий порядок денний
зустрічі.

Голосували: «за»  – 11 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

2. Щодо підготовки Плану ГР до кінця 2021 року.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив про те, що згідно з п.46. Положення про Громадську
раду при Одеській обласній  державній адміністрації:
“Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план
новоутвореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження
складу громадської ради.”
Братчук С.Б. запропонував комітетам розробити плани своєї діяльності до кінця 2021 року та
надати пропозиції до плану дільності ГР. А також розробити та затвердити план діяльності
ГР до кінця 2021 року на наступному засіданні ГР.

Слухали: членів Президії ГР, які запропонували встановити строк подання пропозицій до
плану ГР до 21.08.2021 та провести засідання Гр 27.08.2021.

2



Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за термін подання пропозицій до
плану ГР до 21.08.2021 та провести засідання ГР 27.08.2021.

Голосували: «за»  – 11 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.

Вирішили: Встановити термін подання пропозицій до плану ГР на 2021 рік до 21.08.2021 та
провести засідання ГР 27.08.2021.

3. Різне

Слухали:
Порічанську С.Є., яка запропонувала провести навчальний тренінг з секретарями комітетів
щодо використання інтернет-ресурсів для ведення документації та організації онлайн зв’язку.

Вирішили: взяти інформацію до відома.

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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