
Протокол №3
засідання президії ГР при ООДА

м.Одеса                                                                                                                        27.08.2021
вул.Канатна, 83, каб.1128

На засіданні присутні
Члени Президії громадської ради - 10 осіб
Братчук Сергій Борисович
Варламов Сергій Сергійович
Євдокімов Сергій Володимирович
Порічанська Світлана Євгенівна
Іванов Олег Євгенович
Коіка Тамара Олександрівна
Крупник Андрій Семенович
Титаренко Яна Олександрівна
Фют Галина Віталіївна

Виступив: Голова Громадської ради Братчук С.Б., який повідомив що на дистанційному
засіданні присутні 10 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. Затвердження Плану роботи ГР до кінця 2021 року.
2. Затвердження прядку денного засідання ГР.
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» - 0.
Рішення прийнято.

Затверджений наступний порядок денний:
1. Затвердження Плану роботи ГР до кінця 2021 року.
2. Затвердження прядку денного засідання ГР.
3. Різне.

1. Затвердження Плану роботи ГР до кінця 2021 року.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив, що всім членам Президії був надісланий для
ознайомлення проєкт Плану роботи ГР до кінця 2021 року. В проєкті були враховані
пропозиції всіх комітетів, які надали свої пропозиції.
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Братчук С.Б. запропонував членам ГР надати свої зауваження до пунктів проєкту плану.

Слухали: членів ГР, які повідомили, що зауважень до пунктів проєкту плану не має.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за запропонований проєкт Плану
роботи ГР до кінця 2021 року та представити його на затвердження засідання ГР.

Голосували: «за»  – 10 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити План ГР до кінця 2021 року та запропонувати його на голосування
засідання ГР.

2. Затвердження прядку денного засідання ГР.

Виступив: Братчук С.Є., який запропонував наступний порядок денний засідання ГР:

1. Затвердження Плану роботи Громадської ради при Одеській обласній державній
адміністрації на серпень - грудень 2021 року.
2. Затвердження Комітетів Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації,
створення яких було ініційовано після попереднього засідання.
3. Різне.

Слухали: членів ГР, які повідомили, що зауважень до порядку денного засідання ГР немає.

Голосували: «за»  – 10 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити вищеназваний порядок денний засідання ГР.

3. Різне.

Виступила: Порічанська С.Є., яка повідомила, що після попереднього засідання ГР, на якому
було затверджено ряд комітетів ГР, було надано ще 3 заяви про створення комітетів:

1. Комітет з питань розвитку громадянського суспільства і громадської участі.
2. Комітет з питань бюджету, фінансів та аудиту.
3. Комітет з питань економічної політики, стратегічного планування, інвестиційної та

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва.

Також Порічанська С.Є. повідомила, що всі ініціативні групи надали повний пакет
документів щодо створення Комітетів.

Слухали: членів президії ГР, які повідомили, що є питання щодо напрямків роботи Комітету
з питань економічної політики, стратегічного планування, інвестиційної та
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зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва, створення якого ініціював
член ГР при ООДА Гордіян В.А.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував представити на затвердження засідання ГР
положення про комітети, які утворюються, та обговорити питання щодо напрямків роботи
Комітету з питань економічної політики, стратегічного планування, інвестиційної та
зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва з ініціатором створення
комітету членом ГР при ООДА Гордіяном В.А. на засіданні.

Голосували: «за»  – 10 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Вирішили: представити на затвердження засідання ГР положення про комітети, які
утворюються, та обговорити питання щодо напрямків роботи Комітету з питань економічної
політики, стратегічного планування, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності,
міжнародного співробітництва з ініціатором створення комітету членом ГР при ООДА
Гордіяном В.А. на засіданні.

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.

3


