
Протокол № 9
засідання Президії Громадської ради при ООДА

27.05.2022                                                                                                                м.Одеса
On-line – конференція

Присутні члени Президії ГР:
1. Братчук Сергій
2. Порічанська Світлана
3. Потоцька Ірина
4. Фют Галина
5. Іванов Олег
6. Тітаренко Яна
7. Євдокімов Сергій
8. Томашевський Володимир
9. Сиротін Володимир
10. Крупнік Андрій
11. Коїка Тамара
12. Гордіян Валерій

Присутні члени ГР при ООДА
1. Колцун Дмитро
2. Сосновська Людмила

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 3 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 18.00 для участі в засіданні підключились дистанційно 12 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. Звіт членів ГР про  роботу в умовах воєнного стану.
2. Про обговорення питань співпраці комітетів в умовах воєнного стану.
3. Про зустріч начальника обласної воєнної адміністрації з метою об'єднання зусиль
роботи членів ГР, ООВА, РОВ в питаннях допомоги населенню.
4. Питання до порядку денного засідання ГР, дата та час проведення засідання ГР.
5. Різне.

Голосували: «за»  –12  ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 0.
Рішення прийнято.

1. Звіт членів ГР про  роботу в умовах воєнного стану.
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Слухали: голову ГР Братчука Сергія, який повідомив, що згідно з п.18 Положення про
Громадську раду (далі ‒ ГР) при Одеській обласній  державній адміністрації:
Члени громадської ради зобов’язані протягом року у визначеному порядку надавати на
розгляд громадській  раді річні звіти про свою діяльність.

Також Сергій Братчук, зважаючи на те, що триває російсько-українська війна і наша
країна знаходиться в умовах воєнного стану, запропонував президії на розгляд питання
надання звітів членів ГР про свою діяльність в період з 24.02.2022 по 24.05.2022 року.

Слухали:
Олега Іванова, Дмитра Колцуна, Сергія Євдокімова, Галіну Фют, Володимира
Томашевського, Андрія Крупника щодо змісту та відкритості звіту, форми та строків
подання.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував, з урахуванням пропозицій членів президії,
дати завдання членам ГР надати звіти про свою діяльність в період з 24.02.2022 по
03.06.2022. Звіти оформити в письмовому вигляді у довільній формі та надсилати на
пошту секретаріату ГР.

Голосували: «за»  – 12 ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0 ; «не голосували» - 0 .
Рішення прийнято.

2. Про обговорення питань співпраці комітетів в умовах воєнного стану.

Сергій Братчук надав слово Галіні Фют, яка запропонувала це питання до порядку
денного.

Слухали:
Галіну Фют, яка запропонувала комітетам надати інформацію про свою діяльність в період
війни для підвищення ефективності координації між комітетами.
Дмитра Колцуна, який запропонував створити Дорожню карту з інформацією про те, яку
діяльність провадить кожний член комітету в умовах воєнного стану.
Тамару Коіку, Володимира Томашевського, Олега Іванова, Світлану Порічанську, які
надали своє бачення щодо цього питання.

Виступив: Сергій Братчук, який поставив питання надання інформації про діяльність
комітетів та інформації кожного члена ГР у вигляді дорожньої карти на голосування.

Голосували: «за»  – 5 ; «проти» –  5;  «утримались» – 1 ; «не голосували» - 0.
Рішення не прийнято.

3. Про зустріч голови обласної воєнної адміністрації з метою об'єднання зусиль
роботи членів ГР, ООВА, РОВ в питаннях допомоги населенню.

Сергій Братчук надав слово Галіні Фют, яка запропонувала це питання до порядку
денного.

Слухали:
Галіну Фют, яка запропонувала організувати нараду з начальником обласної військової
адміністрації щодо координації роботи громадських організацій та волонтерів з органами
влади з гуманітарних питань. Оскільки виникають проблеми у взаємодії з деякими
підрозділами влади на місцях.
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Сергія Братчука, який запропонував оперативно розв'язувати такі проблеми в
індивідуальному порядку.

Виступила: Галіна Фют, яка зняла своє питання з порядку денного.

4. Питання до порядку денного засідання ГР, дата та час проведення засідання
ГР.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував першим питанням порядку денного
розглянути звітів членів ГР в період з 24.02.2022 по 24.05.2022, а членам ГР та комітетам
надати свої пропозиції до порядку денного до 03.06.2022.

Слухали: членів президії, які надали свої пропозиції щодо дати проведення засідання ГР.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував, з урахуванням пропозицій членів президії,
призначити засідання ГР при ООДА на 10.06.2022, 19.00 в онлайн форматі. А також
першим питанням порядку денного розглянути звітів членів ГР в період з 24.02.2022 по
24.05.2022, а членам ГР та комітетам надати свої пропозиції до порядку денного до
03.06.2022.

Голосували: «за»  – 12 ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0 ; «не голосували» - 0 .
Рішення прийнято.

5. Різне

Слухали: Дмитра Колцуна, який запропонував надати йому слово на засіданні ГР, яке
відбудеться 10.06.2022, для наукової доповіді “Діяльність асоціацій громадян в умовах
воєнного стану в Україні”.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував надати окремий час Дмитру Колцуну на
засіданні ГР 10.06.2022 для анонсу наукової доповіді.

Голосували: «за»  – 12 ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0 ; «не голосували» - 0 .
Рішення прийнято.

Голова Сергій БРАТЧУК

Секретар Світлана ПОРІЧАНСЬКА
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