
Протокол № 6
засідання президії ГР при ООДА

м.Одеса                                                                                                                   14.12.2021
онлайн

На засіданні присутні
Члени Президії громадської ради - 8 осіб
Братчук Сергій Борисович
Євдокімов Сергій Володимирович
Порічанська Світлана Євгенівна
Іванов Олег Євгенович
Крупник Андрій Семенович
Томашевський Володимир Володимирович
Титаренко Яна Олександрівна
Фют Галина Віталіївна

Виступив: Голова Громадської ради Братчук С.Б., який повідомив що на дистанційному
засіданні присутні 8 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 попередній порядок денний:
1. Дата, час, форма засідання.
2. Довибори до ГР.
3. Порядок денний засідання
4. 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»  – 8 ; «проти» –  0;  «утримались» –  0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Затверджений наступний порядок денний:
1. Дата, час, форма засідання.
2. Довибори до ГР.
3. Порядок денний засідання
4. Різне

1. Дата, час, форма засідання

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував членам президії провести засідання ГР онлайн
21.12.2021 року.

Слухали: членів Президії, які запропонували час проведення засідання: 16.00.

Братчук С.Б. запропонував проголосувати за проведення засідання онлайн 21.12.2021 року о
16.00.

Голосували: «за»  – 8 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
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Вирішили: провести чергове засідання ГР 21.12.2021 року о 16.00.

2. Довибори до ГР.

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив, що нас спіткала трагічна втрата, помер член
Громадської ради, голова комітету з питань стратегічного розвитку Одеського регіону та
взаємодії органів виконавчої влади з територіальними громадами Давтян Степан Гургенович.
Ми повинні провести довибори до ГР.

Слухали:
1. Порічанську С.Є., яка повідомила, що згідно з абз.8 п.22 Положення про Громадську раду
при ООДА:
“У разі, коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю
балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів
громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради
вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим
кандидатом”.
З огляду на вищевикладене, право увійти до складу Громадської ради при ООДА мають 7
кандидатів, які набрали однаковий рейтинг при голосуванні (згідно з Протоколом установчих
зборів з метою формування нового складу Громадської ради при Одеській обласній
державній адміністрації від 26 травня 2021 року):

1. Штекель Леонід Ісаакович
2. Зеленков Казимир Леонідович
3. Корпусова Вікторія Вікторівна
4. Муругова Ганна Дмитрівна
5. Мазарак Володимир Петрович
6. Сусорова Лариса Анатоліївна
7. Тищенко Ілля Степанович

Порічанська С.Є. запропонувала провести дистанційне голосування електронними засобами
шляхом заповнення онлайн анкети всіма членами ГР.

2. Крупніка А.С., який запропонував підняти питання на засіданні ГР про реструктуризацію
Комітету ГР з питань стратегічного розвитку Одеського регіону та взаємодії органів
виконавчої влади з територіальними громадами, керівником якого був Давтян С.Г.

3. Братчука С.Б., який запропонував повідомити членам Комітету ГР з питань стратегічного
розвитку Одеського регіону та взаємодії органів виконавчої влади з територіальними
громадами про необхідність визначитися з напрямками та комітетами, де вони хочуть
працювати надалі.

4. Членів президії, які запропонували провести голосування за кандидатів з 16.12.2021 по
19.12.2021, 18.00.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за проведення довиборів до ГР з
урахуванням всіх пропозицій, які надані членами Президії. Доручити секретаріату ГР
підготувати всі документи та форму для електронного голосування, а також забезпечити
голосування членів ГР до з 16.12.2021  по 19.12.2021 року до 18.00.

Голосували: «за»  – 8 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
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Вирішили: Провести голосування за кандидатів до складу ГР при ООДА 2021 в
електронному вигляді з 16.12.2021 до 19.12.2021, 18.00.

3. Порядок денний засідання

Виступив: Братчук С.Б., який повідомив, що Громадська рада повинна провести довибори до
ГР. Також комітетам та Громадській раді потрібно готуватися до звіту про свою діяльність у
2021 році та складати плани діяльності на 2022 рік.

Тому пропонується наступний порядок денний засідання ГР:

1. Щодо виборів до складу Громадської ради (перелік кандидатів додається).
2. Щодо підготовки до звітної кампанії ГР при ООДА за 2021 рік.
3. Щодо основних напрямів роботи ГР при ООДА на 2022 рік та внесення пропозицій

комітетів щодо плану роботи ГР на 2022 рік.
4. Щодо впорядкування роботи комітетів.
5. Різне.

Також Братчук С.Б. запропонував членам Президії надати свої пропозиції до порядку
денного.

Пропозицій не надано.

У зв’язку з цим Братчук С.Б.  запропонував затвердити порядок денний засідання ГР.

Голосували: «за»  – 8 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

Затверджений наступний порядок денний засідання ГР.
1. Щодо виборів до складу Громадської ради (перелік кандидатів додається).
2. Щодо підготовки до звітної кампанії ГР при ООДА за 2021 рік.
3. Щодо основних напрямів роботи ГР при ООДА на 2022 рік та внесення пропозицій

комітетів щодо плану роботи ГР на 2022 рік.
4. Щодо впорядкування роботи комітетів.
5. Різне.

4. Різне

1. Слухали: Порічанську С.Є., яка поінформувала, що секретаріатом буде розроблена
уніфікована форма річного звіту комітетів.
Членів Президії, які запропонували розробити уніфіковану форму подання звітності ‒ до
кінця 2021 року та визначити термін подачі звітів комітетами ‒ до 31 січня 2022 року.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за вищеназвані пропозиції членів
Президії.

Голосували: «за»  – 8 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

2. Слухали:
1. Порічанську С.Є., яка повідомила, що до секретаріату членом громадської ради
Капустіним О.Б. були надані документи щодо створення нового комітету ГР при ООДА:
Комітет з питань законності та правосуддя.
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Однак після розгляду документів та проведення звірки складу вже створених комітетів, були
виявлені порушення порядку створення комітету ГР. Три з п’яти членів ГР, які подали заяви
до участі в цьому комітеті, вже беруть участь в роботі інших комітетів.
Також звірка виявила, що деякі члени ГР виконують функції секретаря у двох комітетах, що
також протирічить Положенню про ГР при ООДА.

2. Членів Президії, які запропонували рекомендувати:
- члену ГР Капустіну О.Б. впорядкувати документи щодо створення Комітету з питань
законності та правосуддя відповідно до п.40 Положення про ГР при ООДА;
- комітетам усунути протиріччя у своїй структурі й надати відповідні протоколи засідання до
28 грудня 2021 року.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував голосувати за вищеназвані рекомендації членів
Президії.

Голосували: «за»  – 8 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

3. Слухали: Братчука С.Б., який запропонував на засіданні ГР рекомендувати комітетам
надати пропозиції до Плану роботи ГР при Одеській ОДА на 2022 рік до 31.01.2022 р. та
запропонував проголосувати.

Голосували: «за»  – 8 ; «проти» – 0 ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

4. Слухали: Крупніка А.С., який запропонував комітетам надавати інфодовідки про свою
роботу, і першу довідку надати до 16.12.2021. 20.00.

Виступив: Братчук С.Б., який запропонував проголосувати за пропозицію Крупніка А.С.

Голосували: «за»  – 8 ; «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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