
Протокол № 10
засідання Президії Громадської ради при ООДА (ООВА)

13.07.2022                                                                                                                м.Одеса
On-line – конференція

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

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 9 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:

1. Щодо підписання меморандуму про співпрацю з ГО “Одеська торгова гільдія”
2. Щодо організації проведення круглого столу.
3. Різне.

Голосували: «за»  –7  ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0; «не голосували» - 2.
Рішення прийнято.

1. Щодо підписання меморандуму про співпрацю з ГО “Одеська торгова гільдія”

Слухали: секретаря ГР Світлану Порічанську, яка повідомила, що до Громадської ради
звернулася з пропозицією співпраці та підписання меморандуму. Згідно п.25 Положення
про Громадську раду (далі ‒ ГР) при Одеській обласній державній адміністрації, Голова
громадської ради підписує документи від імені громадської ради. Тому Президія повинна
розглянути проект меморандуму та погодити його підписання. Що відповідає п.4.13
Регламенту Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації,
затвердженому рішенням Громадської ради при Одеській ОДА 23 липня 2021 року.
Також Світлана Порічанська зазначила, що проект меморандуму було надіслано на
електронну пошту членам Президії ГР для ознайомлення.
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Виступив: Сергій Братчук, який повідомив, що цілі та завдання ГО “Одеська торгова
гільдія” відповідають напрямам діяльності Громадської ради. Також документи , надіслані
ГО, були розглянуті та опрацьовані профільним комітетом ГР з питань
соціально-економічного розвитку, діяльності територіальних громад, вдосконалення
механізмів місцевого самоврядування та самоорганізації населення.
Сергій Братчук запропонував погодити підписання меморандуму про співпрацю з ГО
“Одеська торгова гільдія” та проголосувати.

Голосували: «за»  –8 ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0 ; «не голосували» - 1 .
Рішення прийнято.

2. Щодо організації проведення круглого столу.

Слухали: Світлану Порічанську, яка повідомила, що ГО “Одеська торгова гільдія”
звернулась до громадської ради з проханням провести нараду (круглий стіл) за участі
представників ООДА, Національної поліції, Держпродспоживслужби та ДФС Одеської
області.
Тема наради: набрання чинності Закону України 1978-ІХ “Про внесення змін до деяких
законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”.
Співробітництво малого та середнього бізнесу та держави в нових умовах.

Виступив: Сергій Братчук, який запропонував підтримати звернення ГО “Одеська торгова
гільдія” щодо організації наради (круглого столу).

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

3. Різне.

3.1. Виступив: Сергій Братчук, який повідомив про створення робочої групи з вивчення
стану ліквідації наслідків влучення засобів вогневого ураження в об’єкти інфраструктури
с.Маяки Одеського району та селища Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської
області; забезпеченості територіальних громад с. Маяки Одеського району та селища
Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області продуктовими та
непродуктовими резервами; виконання законів України «Про правовий режим воєнного
стану» та «Про основи національного спротиву», згідно з розпорядженням голови
обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12.07.2022
№405/А-2022.
Сергій Братчук запропонував делегувати для участі в робочій групі експертів, яких
рекомендували громадські активісти Білгород-Дністровщини:

- Червону Наталію Валеріївну;
- Танасієнко Тетяну Іванівну.

Голосували: «за»  – 7 ; «проти» – 0  ;  «утримались» – 0 ; «не голосували» - 2.
Рішення прийнято.

Ухвалили: Включити до складу робочої групи з вивчення стану ліквідації наслідків
влучення засобів вогневого ураження в об’єкти інфраструктури с.Маяки Одеського району
та селища Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області; забезпеченості
територіальних громад с. Маяки Одеського району та селища Сергіївка
Білгород-Дністровського району Одеської області продуктовими та непродуктовими
резервами; виконання законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про

2



основи національного спротиву», створеної згідно з розпорядженням голови обласної
державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації 12.07.2022 No
405/А-2022, експертів від Громадської ради при ООДА (ООВА) Червону Наталію
Валеріївну та Танасієнко Тетяну Іванівну.

3.2. Слухали:
Світлану Порічанську, яка повідомила про те, що Одеська обласна державна (військова)
адміністрація відмовила Громадській раді у проведенні громадської експертизи діяльності
Департаменту охорони здоров'я на підставі того, що запит не відповідає вимогам,
зазначеним п.3 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976
05.11.2008.

Ірину Потоцьку, яка повідомила, що комітетом з питань охорони здоров’я буде
підготовлений новий пакет документів з урахуванням зауважень ООДА (ООВА) та
підсумків перевірки Департаменту охорони здоров'я ООДА.

Сергія Братчука, який запропонував підтримати пропозицію Ірини Потоцької та
розв'язувати питання підготовки виправленого пакету документів у робочому порядку, у
тому числі за допомогою членів Президії.

3.3. Слухали:
Андрія Крупника, який повідомив про те, що відновлена робота Робочої групи при
секретаріаті Кабінету міністрів України щодо реалізації національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства та розробки Плану заходів на 2022 – 2024 роки щодо
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2021-2026 роки.
Андрій Крупник запропонував Громадській раді ознайомитися з проєктом Плану й надати
свої зауваження та пропозиції до цього плану. А також провести нараду у вигляді
розширеного засідання Комітету ГР з питань розвитку громадянського суспільства і
громадської участі.
Термін подання зауважень та пропозицій до Плану 22 липня 2022 року.

Сергія Братчука, який доручив секретаріату ГР організувати ознайомлення та надання
пропозицій та зауважень членами ГР до проєкту Плану.

Виступив: Сергій Братчук, який повідомив, що порядок денний вичерпано, та закрив
засідання.

Голова Сергій БРАТЧУК

Секретар Світлана ПОРІЧАНСЬКА
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