
Протокол № 8
засідання Президії Громадської ради при ООДА

02.02.2022                                                                                                                м.Одеса
On-line – конференція

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

Присутні члени ГР при ООДА
1. Людмила Сосновська
2. Юрій Літовко

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 правомочним.
У зв’язку з чим Сергій Братчук запропонував розпочати засідання Президії та надати
пропозиції до порядку денного.

Пропозицій не надано.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував прийняти наступний порядок денний
Порядок денний:

1. Щодо звітності комітетів, планів роботи та пропозицій до плану роботи ГР на 2022
рік.

2. Розгляд звернення Комітету з питань інновацій та інвестицій ГР при ООДА щодо
клопотання представника УБФ МВС «Милосердя» Сусорової Л. А.

3. Різне

Голосували: «за»  –  10; «проти» –  0;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.
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1. Щодо звітності комітетів, планів роботи та пропозицій до плану роботи ГР на
2022 рік.

Слухали: секретаря ГР Світлану Порічанську, яка повідомила, що:
- звіти надали - 3 комітети;
- інформацію про діяльність у січні - 2 комітети;
- пропозиції до плану роботи ГР - 1 комітет;
- плани роботи комітетів - 2 комітети.

Також Світлана Порічанська звернула увагу президії, що інформацію потрібно подавати у
формах, які були раніше затверджені президією.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував взяти до відома вищезазначену інформацію
та подовжити строк надання звітів, планів роботи та пропозицій до плану роботи ГР при
ООДА на 2022 рік комітетами до 6 лютого 2022 року.

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

2. Розгляд звернення Комітету з питань інновацій та інвестицій ГР при ООДА
щодо клопотання представника УБФ МВС «Милосердя» Сусорової Л. А.

Слухали:
Голову комітету ГР при ОДА з питань інновацій та інвестицій Валерія Гордіяна, який
розповів про звернення представника УБФ МВС «Милосердя» Сусорової Л. А. по суті та
запропонував включити це питання до порядку денного чергового засідання Громадської
ради.
Голову комітету ГР при ООДА з питань соціально-економічного розвитку Володимира
Томашевського, який запропонував передати це питання на розгляд профільного комітету,
а саме ‒ комітету з соціальних та сімейних питань.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував взяти інформацію до відома, не відкладати
це питання до розгляду на засіданні ГР і підтримати пропозицію Володимира
Томашевського щодо передачі звернення Сусорової Л.А та наданих матеріалів на розгляд
до профільного комітету.

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

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

Голова Сергій БРАТЧУК

Секретар Світлана ПОРІЧАНСЬКА
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