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                                                              ПРОТОКОЛ №4 
засідання Громадської ради 

при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
 
Дата проведення: 31.01.2020 р. 
 
Місце проведення: м. Кропивницький , вул. Дворцова 29/32 , Громадський офіс. 
 
Всього членів Громадської ради : 35 осіб 
Присутні члени Громадської ради : 31 осіб 
 
Присутні запрошені від Кіровоградської обласної державної адміністрації : начальник 
Управління комунікацій з громадськістю  – ОСТАННІЙ Віталій , заступник директора 
Департаменту охорони здоров`я - ГОРБЕНКО Наталія , заступник директора 
Департаменту соціального захисту населення – СОЛОМКО Ганна , начальник відділу 
молодіжної політики та виховної роботи  Управління освіти , науки , молоді та спорту – 
ГЛОБЕНКО Ірина. 
 
Присутні : Голова Обласного ресурсного центру з питань допомоги учасникам АТО та 
ВПО – КОЛІНЬКО Віктор , голово ГО « Перспектива молоді» - БАБАК Дмитро , 
заступник голови Молодіжної ради з питань молодіжної політики при Кіровоградській 
обласні державній адміністрації – ГРИЩЕНКО Владислав , консультант по комунікаціям 
Кіровоградської РВ «Асоціація міст України» – ОСТАПЧУК Валентина , голова 
Кіровоградської обласної асамблеї інвалідів – БУРШУЛЯК Олександр , представник 
Народної громади « Булава» - СІНЮХІНА Євгенія , члени Президії Громадської ради при 
виконавчому комітеті міста Кропивницького ХАРЛАМОВА  Людмила , Погасій Ігор. 
 
Час початку засідання 16 год. 00 хв. 
 
Виступила секретар Громадської ради РЕВНІВЦЕВА Інна з інформацією про наявність 
кворуму та запропонувала відкрити засідання. 
Голова Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
ХАЧАТРЯН Тігран відкрив засідання та запропонував наступний порядок денний: 
 
                                       Порядок денний 
1. Про Проект Закону України № 2708 від 28.12.2019р. « Про працю». 
2. Про функціонування та фінансування системи медичної допомоги ветеранам в 
Кіровоградській області  
3. Про Проект Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації». 
4.  Про Молодіжний центр у Кіровоградській області. 
5.  Різне. 
 
Голосували: Щоб взяти за основу і в цілому запропонований порядок денний : «ЗА» - 31  
                                «ПРОТИ» - 0 
                       «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : затвердити наступний порядок денний Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації : 
 
                                                             Порядок денний 
1. Про Проект Закону України № 2708 від 28.12.2019р. « Про працю». 
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2. Про функціонування та фінансування системи медичної допомоги ветеранам в 
Кіровоградській області. 
3. Про Проект Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної 
інформації». 
4. Про Молодіжний центр у Кіровоградській області. 
5. Різне. 
 
         По першому питанню порядку денного : «Про Проект Закону України № 2708 
від 28.12.2019р. « Про працю». 

 
СЛУХАЛИ: БАЛАНЕКО Максима , який запропонував до уваги присутніх презентацію 
про недоліки Проекту Закону України 2708 від 28.12.2019 «Про працю» , надав 
інформацію про Форум профспілок , який проходив 30.01.2020р. , та наголосив на 
катастрофічних наслідках для працівників , економіки та країни в цілому  , які відбудуться 
після прийняття Законопроекту. Запропонував звернутись з листом, в якому наголосити 
на необхідності відкликання даного Законопроекту.                                                                                 
ВИСТУПИЛИ : Виступили та підтримали пропозицію щодо відкликання Законопроекту  : 
ОРЕШКОВ Геннадій , БУРШУЛЯК Олександр , ВОЙНИЙ Анатолій . 
  
Ставили на голосування : 
1. Підготувати звернення про відкликання Проекту Закону України  № 2708 від 
28.12.2019р. « Про працю». 
 
 Голосували : «ЗА» - 31          
       «ПРОТИ» - 0                       
«УТРИМАВСЯ» -0 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Підготувати звернення про відкликання Проекту Закону України № 2708 від 
28.12.2019р. « Про працю». 
 
Представник Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної 
державної адміністрації підтримав таке Рішення Громадської ради. 
 
         По другому питанню порядку денного : Про функціонування та фінансування 
системи медичної допомоги ветеранам в Кіровоградській області. 
 
СЛУХАЛИ :  СЯБРЕНКО Геннадія , який надав інформацію по охороні здоров`я ветеранів 
і людей похилого віку та функціонування КНП «Обласний клінічний госпіталь ветеранів 
війни».  Повідомив , що з 01.04.2020  розпочинається другий етап медичної реформи , 
який призведе до зменшення фінансування медицини на 40 %. Така ситуація викличе  
недофінансування та зменшення медичної допомоги яка надається  та загрозу існування 
самого Госпіталю. Попросив Громадську раду підтримати і звернутись з листом до Голови 
Кіровоградської обласної державної  адміністрації ,щодо вжиття заходів по недопущенню 
недофінансування функціонування КНП «Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни». 
ВИСТУПАЛИ : ГОРБЕНКО Наталія , розповіла про Програму підтримку учасників АТО в 
якій закладено кошти на їх  лікування , необхідність доопрацювання питання 
фінансування безкоштовного надання медикаментів. 
КАЛІНЬКО Віктор , який зазначив на необхідності роботи в госпіталі сімейних лікарів. 
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ОСТАЩУК Віктор , який наголосив що запровадження другого етапу  медичної реформи 
позначиться  на всьому  суспільстві і призведе до соціального вибуху . Ветерани та 
учасники бойових дій мають право на компенсування втрати здоров`я. 
 
Ставили на голосування: 
1. Громадській раді звернутись з листом до голови Кіровоградської обласної державної  
адміністрації , щодо вжиття заходів по недопущенню недофінансування КНП «Обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни». 
 
Голосували: «ЗА»-31          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Громадській раді звернутись з листом до голови Кіровоградської обласної 
державної  адміністрації , щодо вжиття заходів по недопущенню недофінансування 
КНП «Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни». 
 
       По третьому  питанню порядку денного: «Про Проект Закону України              
« Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації». 
 
СЛУХАЛИ : РЕЧИЦЬ Віталія , який надав до уваги присутніх презентацію , щодо аналізу 
недоліків та порівняльну таблицю Проекту Закону України « Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки та права на доступ 
до достовірної інформації» , та запропонував взагалі не вносити зміни до Законодавства 
України даним  Законопроектом. 
 
Ставили на голосування: 
1. Інформацію про Проект Закону України  « Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної 
інформації» надану РЕЧИЦЬ В. взяти до уваги. Постійній комісії з питань прав і свобод 
доопрацювати дане питання. 

 
Голосували :        «ЗА»-31          
  «ПРОТИ»-0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 

 
1. Інформацію про Проект Закону України  « Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки та права на 
доступ до достовірної інформації» надану РЕЧИЦЬ В. взяти до уваги. Постійній 
комісії з питань прав і свобод доопрацювати дане питання. 

 
        По четвертому питанню : «Про Молодіжний центр у Кіровоградській області». 
 
СЛУХАЛИ : АРУТЮНЯН Олену , яка розповіла , що створення Молодіжного центру це – 
розвиток молодіжної політики , портрет молодого українця, підтримка молоді у всіх 
сферах життя , створення молодіжних рад , надання послуг для розвитку громади , 
програми для першого робочого місця , підтримка стажування молоді , створення хостелів 
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для молодих людей . Презентувала Проект – дорожню карту про створення Молодіжного 
центру. 
ВИСТУПАЛИ : ГЛОБЕНКО Ірина зазначила що , потрібно визначитись в якому форматі 
створювати Молодіжний центр , та запропонувала Громадській ради надати  свої 
пропозиції . 

 
Ставили на голосування: 
1. Громадській раді звернутись з листом до Кіровоградської обласної державної 
адміністрації ,  в якому викласти пропозиції щодо забезпечення створення Молодіжного 
центру у Кіровоградській області.  

 
Голосували:         «ЗА»- 31           
   «ПРОТИ»-0          
   «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : 
1 . Громадській раді звернутись з листом до Кіровоградської обласної державної 
адміністрації , в якому викласти пропозиції щодо забезпечення створення 
Молодіжного центру у Кіровоградській області.  
 
       По п`ятому питанню : «Різне» 
 
СЛУХАЛИ : НАДУТЕНКО Олену , яка надала інформацію щодо Премії  Євгена 
Маланюка.  
СЛУХАЛИ : ЛІСОВОГО Ігоря , який запропонував представлені на засіданні презентації 
викласти для ознайомлення на сайті Громадської ради. 
  
Ставили на голосування: 
1. Інформацію щодо Премії  Євгена Маланюка взяти до уваги. 
2. Представлені на засіданні презентації викласти для ознайомлення на сайті Громадської 
ради. 
  
Голосували:        «ЗА»- 31           
   «ПРОТИ»-0          
  «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ: 
 1. Інформацію щодо Премії Євгена Маланюка взяти до уваги. 
 2. Представлені на засіданні презентації викласти для ознайомлення на сайті     
Громадської ради. 
 
Оскільки питання порядку денного вичерпані , голова Громадської ради закрив засідання. 

 
 

Голова Громадської ради                            Т.С.Хачатрян  
 

Секретар Громадської ради      І.В. Ревнівцева 
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