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                                                             ПРОТОКОЛ №6 
засідання Громадської ради 

      при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
 
Дата проведення: 23.04.2020 р. 
 
Місце проведення: режим он-лайн в програмі ZOOM 
 
Всього членів Громадської ради : 35 осіб 
Присутні члени Громадської ради : 25 осіб 
 
Присутні запрошені :  заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
– ВОЛИНЕЦЬ Тетяна , начальник Управління комунікацій з громадськістю 
Кіровоградської обласної державної адміністрації   – ОСТАННІЙ Віталій , представник  
Управління комунікацій з громадськістю Кіровоградської обласної державної 
адміністрації - ГОЛОТА Світлана , директор Департаменту охорони здоров`я 
Кіровоградської обласної державної адміністрації – РИБАЛЬЧЕНКО Олег , заступник 
директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі  та промисловості 
Кіровоградської обласної державної адміністрації  – начальник управління з питань 
державної регуляторної політики , розвитку підприємництва та споживчого ринку 
ШЕВЕЛЬОВА Тетяна  , начальник Кіровоградського обласного управління лісового та 
мисливського господарства – РЕВЕНКО Наталя. 
 
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 вжиття заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби на 
території Кіровоградської області. 
2. Про програму підтримки Громадянських ініціатив в рамках проекту обласної програми 
освітньо – культурного розвитку. 
3. Про екологічну безпеку та рівень забруднення навколишнього середовища 
Кіровоградської області. 
4. Про недопущення знищення бізнесу в умовах карантину. 
5. Різне. 
 
Голосували: Щоб взяти за основу і в цілому запропонований порядок денний : «ЗА» - 25  
                                «ПРОТИ» - 0 
                       «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : затвердити наступний порядок денний Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації : 
 
                                                        Порядок денний 
1. Про вжиття заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби 
на території Кіровоградської області. 



 
 

2 
 

2. Про програму підтримки Громадянських ініціатив в рамках проекту обласної 
програми освітньо – культурного розвитку. 
3. Про екологічну безпеку та рівень забруднення навколишнього середовища 
Кіровоградської області. 
4. Про недопущення знищення бізнесу в умовах карантину. 
5. Різне. 
 
                 По першому питанню порядку денного : «Про вжиття заходів щодо 
недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби на території Кіровоградської 
області». 
 
СЛУХАЛИ: ЛІСОВОГО Ігоря , який поцікавився чому так багато захворіло лікарів в 
Кіровоградській області  і чи можливо спрогнозувати яка буде надалі ситуація з 
коронавірусною хворобою. 
ВИСТУПИЛИ : РИБАЛЬЧЕНКО Олег , зазначив що станом на 23.04.2020 маємо 258 
випадків захворювання на коронавірусну хворобу на території Кіровоградської області , 
14 летальних випадків. Щодо визначення причин смерті то факт інфікування 
коронавірусною хворобою автоматично визначає причину смерті. Кількість захворілих 
медичних працівників -88 осіб, не всі вони були в контакті з хворими пацієнтами . Були 
групові спалахи – Госпіталь ветеранів війни - 20 хворих медичних працівників  та 
приватні клініки св. Луки. – 30 хворих медичних працівників. По даним фактам 
проводиться розслідування .  Два медичні працівники швидкої допомоги померли. На 
території Кіровоградської області працює  лабораторний центр для діагностики корона 
вірусу , якій робить ПЛР – тестування. 27.03.2020 область отримала швидкі тест-системи , 
які використовуються для сортування пацієнтів. Для точного визначення результату 
швидкий тест повинен робитись не раніше ніж на 10 день хвороби. Хворим на пневмонію 
роблять швидке і ПЛР тестування , протестовано 2882 випадки. Більше 5000 підозро на 
COVID-19 було обстежено по Кіровоградській області. Державою визначено продовження 
карантину до 11 травня 2020р. Останні дні показники захворюваності на COVID-19 у 
Кіровоградській області невисокі . 
ОСТАЩУК Віктор попросив надати інформацію , щодо видів , об`єму та ціни медичних 
послуг , які надаються людині в разі її потрапляння до лікарні з COVID-19. 
РИБАЛЬЧЕНКО Олег сказав , що 01.04.2020 введено нову систему фінансування лікарень 
і визначено перелік послуг і ліків які надаються безкоштовно. Якщо призначених ліків не 
має в переліку , пацієнт такі ліки купляє за власні кошти.  
ХАЧАТРЯН Тігран зазначив , що у медичних працівників не вистачає захисних систем від 
COVID-19., але вони бояться відкрито про таке повідомляти.  Громадськість цікавить 
інформація щодо лікарень і лікарів  які  не забезпечені в повному обсязі засобами захисту 
і потребують допомоги у боротьбі з COVID-19.                                
РИБАЛЬЧЕНКО Олег повідомив , що створено Гарячу лінію на яку лікарі можуть 
звертатись і повідомляти про свої проблеми. 
ХАЧАТРЯН Тігран  запропонував від Громадської ради делегувати ОСТАЩУКА Віктора 
для  участі у роботі обласної  комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій , щоб громадськість могла брати участь  та надавати допомогу у 
боротьбі з розповсюдженням та подоланням COVID-19. 
 РИБАЛЬЧЕНКО Олег підтримав пропозицію ХАЧАТРЯНА Тіграна і подякував за 
допомогу. 
СУРДУЛ Михайло  повідомив, що під час карантину Знам`янська міська лікарня 
залишилась без керівника. 
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РИБАЛЬЧЕНКО Олег зауважив  що , керівник департаменту охорони здоров`я 
Кіровоградської обласної державної адміністрації не має повноважень призначати 
керівника Знам`янської міської лікарні. Це мають робити органи місцевої влади. 
ШУКРУТА Людмила  поцікавилась як вирішується проблема з перебуванням дітей з 
ознаками інвалідності в разі захворювання батьків таких дітей чи опікуна на COVID-19. 
РИБАЛЬЧЕНКО Олег  повідомив , що діти з ознаками інвалідності можуть перебувати 
разом з батьками чи опікуном в лікарні в окремому ізольованому боксі , наприклад , такі 
бокси є в Обласній дитячій лікарні.                    
ЛЯГУЛ Ірина запитала скільки зараз людей перебуває на резервації , де саме і хто оплачує 
перебування. 
РИБАЛЬЧЕНКО Олег повідомив , що місця для резервації це готель «Турист» та 
Знам`янська бальнеологічна лікарня. Зараз 11 осіб перебуває на резервації , вони 
знаходяться в готелі «Турист» , оплачує  таке перебування  Міська рада              
м. Кропивницького. 
 
Ставили на голосування :  
1. Інформація про вжиття заходів щодо недопущення розповсюдження 
коронавірусної хвороби на території Кіровоградської області взяти до уваги. 
2. Від Громадської ради  делегувати ОСТАЩУКА Віктора для  участі у роботі 
обласної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
 
 
Голосували : «ЗА» - 25          
       «ПРОТИ» - 0                          
«УТРИМАВСЯ» -0 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформація про вжиття заходів щодо недопущення розповсюдження 
коронавірусної хвороби на території Кіровоградської області взяти до уваги. 
2. Від Громадської ради  делегувати ОСТАЩУКА Віктора для  участі у роботі 
обласної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
 
                По другому питанню порядку денного : «Про програму підтримки 
Громадянських ініціатив в рамках проекту обласної програми освітньо – 
культурного розвитку». 
СЛУХАЛИ :  АРУТЮНЯН Олену , яка повідомила , що зараз формуються обласні 
програми Громадянських ініціатив. І запропонувала надавати до програм пропозиції . 
ВИСТУПИЛИ : ВОЛОНЕЦЬ Тетяна , яка подякувала Громадській раді за діалог . 
Розповіла про проект Програми освітнього та культурного розвитку Кіровоградщини до 
2024 року , запропонувала представникам громадськості надавати до проекту свої ідеї та 
ініціативи , долучатись до громадського обговорення програми , надсилати 
пропозиції,конструктивні рекомендації та відгуки. Надала посилання за яким можна 
ознайомитись з проектом та надіслати пропозиції. Такі програми нададуть впевненості у 
майбутньому . 
ОСТАННІЙ Віталій , повідомив , що після закінчення карантину продовжиться конкурс 
щодо розгляду Програм підтримки розвитку громадській організацій які діють на 
території Кіровоградської області. Обговорюється нова стратегія розвитку громадянського  
суспільства , буде проведена ВЕБ – конференція щодо розробки стратегії громадянського 
суспільства . Запропонував Громадській раді долучатись і повідомив , що вся інформація 
щодо програм і ВЕБ-конференції розміщена на інформаційній  сторінці Управління 
комунікацій з громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації.  
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ХАЧАТРЯН Тігран , наголосив що ,  Громадська ради завжди буде працювати на користь  
громади.  Для ефективної роботи пропонуємо розглянути можливість залучення членів 
громадської ради до роботи  комісій Кіровоградської обласної державної адміністрації по 
напрямкам роботи. Зазначив на необхідності поновлення висвітлення інформації про 
роботу Громадської ради в ЗМІ. 
ВОЛИНЕЦЬ Тетяна , повністю підтримала пропозиції ХАЧАТРЯНА Тіграна  і визнала, 
що Громадська рада є комунікативним місточком між владою і громадою. Сьогодні ми 
об`єднаємо зусилля і проаналізуємо що нами зроблено і що ще потрібно зробити. Чекаємо 
Ваших пропозицій і будемо ваз запрошувати до роботи у комісіях. Щодо ЗМІ , то зараз 
вони перебувають в процесі реорганізації. Ситуацію виправимо і в подальшому будемо 
висвітлювати діяльність Громадської ради. 
 
Ставили на голосування: 
1.  Інформацію щодо Програми освітнього та культурного розвитку Кіровоградщини до 
2024 року , та Програми розвитку Громадянського суспільства  взяти до уваги. 
2. Членам Громадської ради ,у яких є напрацювання ,сформувати пропозиції до Програми 
освітнього та культурного розвитку Кіровоградщини до 2024 року та надати їх до 
Кіровоградської обласної державної адміністрації , а також долучитись до громадського 
обговорення програми. 
3. Громадській раді підготувати та направити листа  до Кіровоградської обласної 
державної адміністрації з пропозиціями  розглянути можливість залучення членів 
Громадської ради до роботи  комісій Кіровоградської обласної державної адміністрації по 
напрямкам роботи. 
 
Голосували: «ЗА»-25          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 
1.  Інформацію щодо Програми освітнього та культурного розвитку Кіровоградщини 
до 2024 року , та Програми розвитку Громадянського суспільства  взяти до уваги. 
2. Членам Громадської ради ,у яких є напрацювання ,сформувати пропозиції до 
Програми освітнього та культурного розвитку Кіровоградщини до 2024 року та 
надати їх до Кіровоградської обласної державної адміністрації , а також долучитись 
до громадського обговорення програми. 
3. Громадській раді підготувати та направити листа  до Кіровоградської обласної 
державної адміністрації з пропозиціями  розглянути можливість залучення членів 
Громадської ради до роботи  комісій Кіровоградської обласної державної 
адміністрації по напрямкам роботи. 
 
          По третьому  питанню порядку денного: «Про  екологічну безпеку та рівень 
забруднення навколишнього середовища Кіровоградської області». 
СЛУХАЛИ : СУРДЛА Михайла , який повідомив , що в Україні проблема екології та 
забруднення довкілля посилюється із-за пожеж та підпалів сухої рослинності в лісі. В 
Чорному лісі підпал плавнів ставка в урочищі Бочки призвів до пожежі , яка перекинулась 
на село . Загинуло багато тварин . Сільськогосподарські підприємства  вносять на поля 
хімію від якої потім гинуть бджоли і птахи. Поцікавився як працює Програма по 
збереженню лісів. 
ВИСТУПАЛИ : РЕВЕНКО Наталя , повідомила що лісові смуги передані сільським радам, 
але відсутній механізм користування. Щодо лісу , то весна дійсно складний період , люди 
підпалюють траву і потім вогонь переходить на ліс. В Світловодському лісгоспі було дві 
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масштабні пожежі. Державне фінансування відсутнє . Коштів не завжди вистачає . В 2019 
році на охорону і захист лісу від пожеж було витрачено 2,8 млн. грн.. Ці гроші заробило 
лісове господарство.  
ХАЧАТРЯН Тігран : запитав чим може бути корисна Громадська рада в діяльності 
Лісового господарства. 
РЕВЕНКО Наталя : подякувала за підтримку , і запропонувала долучатись до проведення 
інформаційної робити серед населення  щодо заборони і наслідків самовільного 
випалювання рослинності. 
Ставили на голосування: 
1. Інформацію щодо екологічної ситуації і забруднення довкілля взяти до уваги. 
2. Громадській раді долучитись  до  проведення інформаційної робити серед населення  
щодо заборони самовільного випалювання рослинності  і наслідків такого випалювання . 
 
Голосували :        «ЗА»-25          
  «ПРОТИ»-0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію щодо екологічної ситуації і забруднення довкілля взяти до уваги. 
2. Громадській раді долучитись  до  проведення інформаційної робити серед 
населення  щодо заборони самовільного випалювання рослинності  і наслідків 
такого випалювання. 
 
            По четвертому питанню : «. Про недопущення знищення бізнесу в умовах 
карантину». 
 
СЛУХАЛИ : РЕВНІВЦЕВУ Інну , яка розповіла , що постає питання вибіркового підходу 
щодо надання дозволів на роботу під час карантину. Чому не можна працювати ринкам на 
відкритому повітрі та маленьким крамницям де не має скупчення людей як у великих 
супермаркетах? Відсутня інформація коли  дозволять працювати і знімуть карантинні 
обмеження. До сьогодні на території Кіровоградської області органами місцевого 
самоврядування не зменшено ставки єдиного податку. Малому і середньому бізнесу 
заборонено здійснювати свою діяльність , натомість сплату податків і орендні платежі не 
скасовано. На сьогодні відсутня інформація щодо запровадження і виплати компенсацій 
підприємцям ,які змушені були припинити свою діяльність в зв`язку з введенням 
карантину.  22.04.2020 Громадська рада звернулась до Кіровоградської обласної 
державної адміністрації з листом, щодо підтримки та сприяння у встановленні нульових 
ставок єдиного податку місцевими адміністраціями на території Кіровоградської області. 
Бізнесу потрібна підтримка від влади . Без підтримки після закінчення карантину 
більшість підприємців не зможуть самостійно відновити свою діяльність і будуть змушені 
закритись і звільнити найманих працівників.   
ВИСТУПАЛИ: ВОЛИНЕЦЬ Тетяна , погодилась  що підтримка повинна бути обов`язково. 
Кіровоградська обласна адміністрація підтримає звернення Громадської ради щодо 
встановлення нульових ставок єдиного податку. 
ЛІСОВИЙ Ігор повідомив , що Фізичні особи – підприємці вже вичерпали свої резерви , 
про те отримати компенсації не можуть. Центри зайнятості з цього питання не дають 
жодної інформації. 
ВОЛИНЕЦЬ Тетяна , запропонували зробити найближчим часом зустріч з економічних 
питань , а Громадській ради надати до Кіровоградської обласної державної адміністрації  
свої пропозиції щодо учасників такої зустрічі і питань які потрібно розглянути. 
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Ставили на голосування: 
1. Інформацію щодо проблем в роботі бізнесу в умовах карантину взяти до уваги. 
2. Громадській ради надати до Кіровоградської обласної державної адміністрації  свої 
пропозиції щодо організації зустрічі з економічних питань , її учасників  та переліку 
питань які потрібно розглянути на такій зустрічі. 

 
 
 Голосували: «ЗА»- 25         
                «ПРОТИ»-0          
   «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : 
 
1.  Інформацію щодо проблем в роботі бізнесу в умовах карантину взяти до уваги. 
2. Громадській ради надати до Кіровоградської обласної державної адміністрації  свої 
пропозиції щодо організації зустрічі з економічних питань , її учасників та переліку 
питань які потрібно розглянути на такій зустрічі. 
 
      По п`ятому питанню : «Різне» 
 
СЛУХАЛИ : ХАЧАТРЯНА Тіграна , який повідомив , що 24.04.2020 світ відзначає 105- 
річницю геноциду вірменського  народу. Геноцид – це злочин!  Геноцид вірмен є другим 
за вивченістю актом  геноциду в історії після Голокосту . У спільній Декларації від 24 
травня 1915 року країн-союзниць ( Велика Британія , Франція , Росія ) , масові вбивства 
вірмен у перше в історії були визнані злочином проти людяності.  Яким чином 
Кіровоградська обласна рада готова підтримати вірмен? 
ВИСТУПАЛИ : ОСТАННІЙ Віталій  зазначив , що Кіровоградська обласна адміністрація 
вважає важливим забезпечення збереження традицій кожного народу, завжди 
підтримувала і буде підтримувати вірменський народ. Запропонував Громадській раді 
звернутись до Кіровоградської обласної ради щодо визнання геноциду вірмен. 
СЛУХАЛИ : АРУТЮНЯН Олену , яка наголосила на необхідності виділення приміщення 
для роботи Громадської ради та розміщення секретаріату. 
ВИСТУПАЛИ : ВОЛИНЕЦЬ Тетяна , запропонувала Громадській раді звернутись до 
Кіровоградської обласної державної адміністрації,  щодо виділення приміщення для 
роботи Громадської ради, запевнила що приміщення буде виділено. 
СЛУХАЛИ : ХАЧАТРЯНА Тіграна , який запропонував головам Постійних комісій 
Громадської ради сформувати звіти про результати  роботи своїх комісій за рік якій вони 
пропрацювали. Звіти надати заступникам голови Громадської ради , які є кураторами 
роботи комісій. 
 
Ставили на голосування: 
1. Громадській раді звернутись до Кіровоградської обласної державної адміністрації та 
Кіровоградської обласної ради щодо , вшанування Дня пам`яті жертв геноциду вірмен , 
щорічно, 24 квітня хвилиною мовчання та покладання квітів біля  пам`ятного знаку 
Хачкар на набережній міста Кропивницького , разом з представниками  міської та 
обласної влади,  Вірменської громади , а також національними діаспорами 
Кіровоградської області. 
2. Громадській раді звернутись до Кіровоградської обласної державної адміністрації,  
щодо виділення приміщення для роботи Громадської ради. 
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3. Головам Постійних комісій Громадської ради сформувати звіти про результати  роботи 
своїх комісій за рік якій вони пропрацювали. Звіти надати заступникам голови 
Громадської ради , які є кураторами роботи комісій. 
 
Голосували:        «ЗА»- 25           
   «ПРОТИ»-0          
  «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ: 
 1.  Громадській раді звернутись до Кіровоградської обласної державної адміністрації 
та Кіровоградської обласної ради щодо , вшанування Дня пам`яті жертв геноциду 
вірмен , щорічно, 24 квітня хвилиною мовчання та покладання квітів біля  
пам`ятного знаку Хачкар на набережній міста Кропивницького , разом з 
представниками  міської та обласної влади,  Вірменської громади , а також 
національними діаспорами Кіровоградської області. 
2. Громадській раді звернутись до Кіровоградської обласної державної адміністрації,  
щодо виділення приміщення для роботи Громадської ради. 
3. Головам Постійних комісій Громадської ради сформувати звіти про результати  
роботи своїх комісій за рік якій вони пропрацювали. Звіти надати заступникам 
голови Громадської ради , які є кураторами роботи комісій. 
 
 
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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