
Протокол №5
засідання президії ГР при ООДА

м.Одеса                                                                                                                    10.11.2021
онлайн

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

Член ГР при ООДА
Ярош Павло Геннадійович

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. Підготовка до чергового засідання ГР при ООДА.
2. Пропозиція Комітету з питань інновацій та інвестицій ГР при ООДА щодо позачергового
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»  – 11 ; «проти» –  0;  «утримались» –  0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Затверджений наступний порядок денний:
1. Підготовка до чергового засідання ГР при ООДА:

- порядок денний;
- дата та форма проведення засідання.

2. Пропозиція Комітету з питань інновацій та інвестицій ГР при ООДА на позачергове
засідання ГР.
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3. Різне.

1. Підготовка до чергового засідання ГР при ООДА.
Виступив: Братчук С.Б., який повідомив, що згідно з п. 46 Положення, річний план роботи
громадської ради та звіт про його виконання повинні бути затверджені на засіданні ГР на
початку наступного року. Отже, потрібно комітетам і ГР вцілому потрібно готувати  звіти.
Членами Президії було запропоновано:

- комітетам подавати звіти у письмовому вигляді, з наступною розсилкою членам ГР
для ознайомлення, а також подання звітної інформації за 2021 рік та пропозицій до
плану ГР на наступний рік;

- остаточне погодження порядку денного чергового засідання ГР та інформаційних
матеріалів провести на Президії безпосередньо перед засіданням.

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

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував обговорити дату і форму проведення засідання
ГР.
Запропоновано провести засідання ГР в грудні 2021 рок, дату затвердити на наступному
засіданні Президії.
Запропоновано дві форми проведення: онлайн або офлайн.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував проголосувати за проведення засідання
онлайн.

Голосували: «за»  –  9; «проти» – 1;  «утримались» – 1; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

2. Пропозиція Комітету з питань інновацій та інвестицій ГР при ООДА на позачергове
засідання ГР.

Виступив: Гордіян В.О., який надав слово для доповіді члену Комітету з питань інновацій та
інвестицій ГР при ООДА Ярошу П.Г.

Слухали:
Яроша П.Г. , який запропонував провести слухання щодо питання “Пр вакцинацію проти
коронавірусної інфекції COVID-19 (SARS-CoV-2, 2019-nCoV, новий коронавірус 2019 року)
й права громадян України”.
Гордіяна В.О., який запропонував провести позачергове засідання ГР та запропонував проєкт
рішення з цього питання.
Інших членів Президії, які висловили свою думку з щодо питання вакцинації та змісту
проєкту рішення. А також звернули увагу членів Президії, що в документах містяться
неправдиві дані.

Виступив: Братчук С.Б., який поставив на голосування проведення позачергового засідання
ГР та проведення слухання щодо звернення  Яроша П.Г.
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Голосували: «за»  – 1; «проти» – 8;  «утримались» – 0; «не голосували» - 2.
Рішення не прийнято.

3. Різне.
Слухали:
Фют Галіну щодо обладнання додаткової кисневої станції.
Титаренко Яну щодо проблеми з відстрілу собак.

Вирішили: взяти до відома.

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