
Протокол №4
засідання президії ГР при ООДА

м.Одеса                                                                                                                     05.10.2021
вул. Канатна,83, каб.1128

На засіданні присутні
Члени Президії громадської ради - 10 осіб
Братчук Сергій Борисович
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 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. Щодо поточної роботи ГР та комітетів.
2. Щодо спільного засідання.
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. Щодо поточної роботи ГР та комітетів.
2. Щодо спільного засідання.
3. Різне.

1. Щодо поточної роботи ГР та комітетів.

Виступив: Братчук С.Б., який розповів про проблеми з відключенням бюджетних установ від
газу в прийдешньому опалювальному сезоні. Та запропонував звернутися до Голови
правління АТ «Одесагаз» з закликом не припиняти послуги газопостачання для бюджетних
установ та закладів соціальної сфери, які втратили основного постачальника та не встигли
оформити договірні відносини з новим на період до 31.12.2021 р.

Слухали: Коіку Т.А., Крупніка А, С., Порічанську С.Є., які підтримали це звернення.
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Голосували: «за»  – 10 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.

Вирішили: направити звернення до Голови правління АТ «Одесагаз» з закликом не
припиняти послуги газопостачання для бюджетних установ та закладів соціальної сфери, які
втратили основного постачальника та не встигли оформити договірні відносини з новим на
період до 31.12.2021 р.

Слухали:
Братчука С.Б., який закликав комітети активізувати свою роботу.
Крупніка А.С., який запропонував робити кожного понеділка розсилку головам комітетів
щодо розкладу заходів Одеської ОДА.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за тижневу розсилку інформації.

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

2. Щодо спільного засідання.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив про те, що 6 жовтня, о 14.00, відбудеться спільне
засідання Президії Громадської ради при ООДА та Постійної комісії з питань регламенту,
місцевого самоврядування, депутатської діяльності, зв’язків з громадськістю, моралі, етики
та гласності, прав людини, свободи слова та інформації.
Порядок денний:
1. Про налагодження комунікації та співпрацю Громадської ради при ООДА з постійною
комісією Одеської обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування,
депутатської діяльності, зв’язків з громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини,
свободи слова та інформації щодо розвитку громадянського суспільства в регіоні.
2. Щодо спільної роботи на виконання першочергових завдань Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки, затвердженої
Указом Президента України від 27.09.2021 року № 487/2021.
3. Різне.
Місце проведення: пр. Шевченка 4, каб. 632.
Також Братчук С.Б.запропонував комітетам ГР підготувати питання для розгляду на
засіданні.

Вирішили: цю інформацію взяти до відома.

3. Різне.

Слухали: Коіку Т.А., яка запропонувала співпрацю комітетів з питань бюджету та з питань
охорони здоров’я щодо проблем з заробітною платою медперсоналу в медичних закладах
області.

Вирішили: цю інформацію взяти 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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