
Протокол № 7
засідання Президії Громадської ради при ООДА

м.Одеса                                                                                                                     20.01.2022
On-line

Присутні члени Президії ГР:
1. Сергій Братчук
2. Сергій Варламов
3. Світлана Порічанська
4. Сергій Євдокімов
5. Андрій Крупнік
6. Олег Іванов
7. Лариса Козловська
8. Володимир Сиротін
9. Володимир Томашевський
10. Галіна Фют

Виступив: Голова ГР при ООДА Сергій Братчук, який повідомив що, згідно з п. 4.12
Регламенту ГР, повідомлення про засідання було направлено членам Президії за 2 робочих
дні. Згідно з п. 31. Положення про Громадську раду (далі ‒ ГР) при Одеській обласній
державній адміністрації, засідання президії є правомочними, якщо на ньому присутня
більшість її членів. Станом на 19.00 для участі в засіданні підключились дистанційно 10
осіб, що становить більш ніж половина складу Президії, і тому засідання є правоможним.
У зв’язку з чим Сергій Братчук запропонував розпочати засідання Президії та оголосив
порядок денний:
1. Щодо поточної діяльності ГР при ООДА.
2. Виконання рішень Президії та ГР.
3. Різне.

Сергій Братчук запропонував надати пропозиції до порядку денного.
Пропозицій до порядку денного та заперечень щодо початку засідання не надано.

Сергій Братчук, який запропонував прийняти порядок денний.

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

Затверджений наступний порядок денний:
1. Щодо поточної діяльності ГР при ООДА.
2. Виконання рішень Президії та ГР.
3. Різне.

1. Щодо поточної діяльності ГР при ООДА.

Виступив: Сергій Братчук, який повідомив про стан та питання діяльності комітетів ГР
при ООДА та комунікації в рамках комітетів та Ради в цілому.



Слухали: секретаря ГР Світлану Порічанську, яка нагадала про необхідність дотримання
Положення та Регламенту ГР при ООДА.
Питання, які були обговорені членами президії:

1. Процедурні питання роботи ГР при ООДА: утворення тимчасових комісій, заяви,
звернення,запити, відкриті листи тощо, від комітетів, президії, голови та членів ГР.

2. Залучення представників органів публічної влади, науковців та фахівців до роботи
комітетів ГР.

3. Питання належного оформлення документів комітетів.

Сергій Братчук запропонував взяти вищевикладену інформацію до відома.

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

2. Виконання рішень Президії та ГР.

Слухали:
Світлану Порічанську, яка надала інформацію про надання комітетами звітів, планів
роботи та пропозицій до плану роботи ГР на 2022 рік.
Сергія Братчука, який закликав комітети ГР при ООДА активізувати свою діяльність.
Питання, які були розглянуті:

1. Бланки.
2. Дотримання регламенту.
3. Пропозиції до плану ГР на 2022 рік.
4. Звіти комітетів.
5. Приведення складу комітетів відповідно до положення і регламенту.
6. Прохання: давати матеріали про свою роботу до секретаріату для розміщення на

сайті ООДА і сторінці ГР.

Виступив: голова комітету ГР при ООДА з питань розвитку громадянського суспільства і
громадської участі Андрій Крупник, який запропонував надавати щомісяця, 29-30 числа,
стислі довідки про проведену комітетами роботу у поточному місяці.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував поставити пропозицію Андрія Крупника на
голосування.

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

3. Різне.

1. Виступив: Сергій Братчук, який повідомив про те, що розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 19.01.2022 №38/од-2022 “Про утворення робочої групи з
підготовки матеріалів для видання Атласу Одеської області” ініційоване видання Атласу
Одеської області, яке приурочене до 90-ліття регіону, та запропонував внести до



структури Атласу розділ “Громадянське суспільство” з інформацією про інститути
громадянського суспільства Одеської області.

Сергій Братчук закликав членів Президії ГР при ООДА підтримати його ініціативу.

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

2. Слухали: голову комітету ГР при ООДА з питань соціально-економічного розвитку,
діяльності територіальних громад, вдосконалення механізмів місцевого самоврядування та
самоорганізації населення Володимир Томашевський, який повідомив що:
на адресу ГР звернулись представники ГО “Одеський округ козацтва запорізького” з
клопотанням щодо сприяння у розв'язанні питання про погодження з боку керівництва
Одеської обласної ради облаштування стаціонарної туристично-спортивної “Смуги
перешкод” за правилами Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
“Сокіл”(Джура) на території Меморіального комплексу 411-ї берегової батареї для
проведення тренувань та фінальних етапів змагань гри.
Володимир Томашевський закликав членів президії ГР  підтримати це звернення.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував підтримати цю пропозицію комітету.

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

Виступив: Сергій Братчук, якій повідомив, що порядок денний вичерпано і закрив
засідання.

Голова Сергій БРАТЧУК

Секретар Світлана ПОРІЧАНСЬКА


