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                                                              ПРОТОКОЛ №9 
засідання Громадської ради 

      при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
 
Дата проведення: 02.12.2020 р. 
 
Місце проведення: м. Кропивницький , вул. Дворцова 32/29 , Громадський 
офіс. 
 
Всього членів Громадської ради : 35 осіб 
Присутні члени Громадської ради : 30 осіб ( із яких 17  осіб он-лайн)  
 
 
Час початку засідання 16 год. 00 хв. 
 
Виступила секретар Громадської ради РЕВНІВЦЕВА Інна з інформацією про 
наявність кворуму та запропонувала відкрити засідання. Враховуючи 
ситуацію із поширенням корона вірусної хвороби засідання проходило 
одночасно і в он-лайн режимі  із використанням інструменту ZOOM. 
Відкрив засідання Тігран ХАЧАТРЯН та запропонував наступний порядок 
денний: 
 
                                      Порядок денний 
1. Про розгляд та надання пропозицій до проєкту Орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.. 
2. Про організацію подальшої роботи Громадської ради при Кіровоградській 
обласній державній адміністрації. 
3. Різне.  
 
Голосували: Щоб взяти за основу і в цілому запропонований порядок денний 
: «ЗА» - 30                                  
«ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : затвердити наступний порядок денний Громадської ради 
при Кіровоградській обласній державній адміністрації : 
 
                                                 Порядок денний 
 
1. Про розгляд та надання пропозицій до проєкту Орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік. 
2. Про організацію подальшої роботи Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації. 
3. Різне.  
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        По першому питанню порядку денного : «Про розгляд та надання 
пропозицій до проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю на 2021 рік. 
 
СЛУХАЛИ: Інну РЕВНІВЦЕВУ , яка надала інформацію про розгляд та 
формування проєкту Орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю на 2021 рік. , а також повідомила про можливість надання 
членами Громадської ради  пропозицій до такого плану терміном до 16 
грудня 2020 року. 
 
Ставили на голосування :  
1. Інформацію про  розгляд та формування проєкту Орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік взяти до уваги. 
2. Членам Громадської ради надати пропозиції до проєкту Орієнтовного 
плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік до 15 грудня 
2020 року. 
3. Секретарю Громадської ради  сформувати пропозиції , які надійдуть від 
членів Громадської ради , у вигляді таблиці і в термін до 16 грудня 2020 року 
надіслати до Управління комунікацій з громадськістю . 
 
Голосували : «ЗА» - 30          
       «ПРОТИ» - 0                        
«УТРИМАВСЯ» -0 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про  розгляд та формування проекту Орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік взяти до уваги. 
2. Членам Громадської ради надати пропозиції до проєкту Орієнтовного 
плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік до 15 грудня 
2020 року. 
3. Секретарю Громадської ради  сформувати пропозиції , які надійдуть 
від членів Громадської ради , у вигляді таблиці і в термін до 16 грудня 
2020 року надіслати до Управління комунікацій з громадськістю . 
 
 
                По другому питанню порядку денного : «Про організацію 
подальшої роботи Громадської ради при Кіровоградській обласній 
державній адміністрації » 
 
СЛУХАЛИ :  Секретаря Інну РЕВНІВЦЕВУ, яка повідомила про 
надходження заяви від Андрія ЩЕТИНИ  про вихід зі складу Громадської 
ради в зв`язку з призначенням на посаду в органи державної влади. 
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СЛУХАЛИ : Тіграна ХАЧАТРЯНА , який звернувся до членів Громадської 
ради  із заявою про дострокове припинення   повноважень  як голови 
Громадської ради за його власної ініціативи. 
 
Ставили на голосування: 
1. Відповідно до поданої заяви  виключити зі складу Громадської ради 
ЩЕТИНУ Андрія . 
 
Голосували: «ЗА»-30          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : 
1. Відповідно до поданої заяви  виключити зі складу Громадської ради 
ЩЕТИНУ Андрія . 
 
Ставили на голосування : 
2.  Відповідно до п.6 розділу 4 Положення про Громадську раду при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації затвердженого 
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 23 травня 2117р. № 255-р, включити до складу Громадської ради 
наступну за рейтингом кандидатку на членство в Громадській раді при 
Кіровоградській обласній  державній адміністрації на 2019-2021  роки – 
КОЛПАК Інесу. 
Голосували: «ЗА»-30          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ: 
2.  Відповідно до п.6 розділу 4 Положення про Громадську раду при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації затвердженого 
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 23 травня 2117р. № 255-р, включити до складу 
Громадської ради наступну за рейтингом кандидатку на членство в 
Громадській раді при Кіровоградській обласній  державній 
адміністрації на 2019-2021  роки – КОЛПАК Інесу. 
 
Ставили на голосування : 
3. Достроково припинити повноваження голови громадської ради Тіграна 
ХАЧАТРЯНА відповідно до п. 4.12 розділу 4  Регламенту Громадської ради  
при Кіровоградській обласній державній адміністрації від 16.10.19р. за його 
власної ініціативи. 
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Голосували: «ЗА»-27          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-3 
 
УХВАЛИЛИ: 
3. Достроково припинити повноваження голови Громадської ради 
Тіграна ХАЧАТРЯНА відповідно до п. 4.12 розділу 4  Регламенту 
Громадської ради  при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
від 16.10.19р. за його власної ініціативи. 
 
СЛУХАЛИ : НЕСВІТАЙЛОВА Максима , який запропонував внести зміни в 
Регламент Громадської ради і ввести поняття почесних представників 
Громадської ради , які можуть бути обрані не із числа членів Громадської 
ради. Після внесення змін в Регламент першим почесним представником 
обрати Тіграна ХАЧАТРЯНА. 
 
Ставили на голосування : 
4. РЕЧИЦЬ Віталію , розробити проєкт внесення змін до Регламенту 
Громадської ради від 16.10.2020р. щодо  введення поняття почесних 
представників Громадської ради . 
 
Голосували: «ЗА»-28          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»2 
 
УХВАЛИЛИ: 
4. РЕЧИЦЬ Віталію , розробити проєкт внесення змін до Регламенту 
Громадської ради від 16.10.2020р. щодо  введення поняття почесних 
представників Громадської ради . 
 
СЛУХАЛИ : РЕЧИЦЬ Віталія , який запропонував обрати головою 
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
ВОЙНОГО Анатолія. 
СЛУХАЛИ :ЛІСОВОГО Ігоря , який запропонував обрати головою 
Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
КОЛЄВУ Ганну 
 
Члени Громадської ради послухали презентації  претендентів на посаду 
голови Громадської ради , задали питання та надали пропозиції щодо 
подальшої роботи Громадської ради і перейшли до голосування. 
 
Ставили на голосування :                       
5. Обрати головою Громадської ради при Кіровоградській обласній 
державній адміністрації ВОЙНОГО Анатолія. 
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Голосували: «ЗА»-18          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ» - 2 
 
УХВАЛИЛИ :  
5. Обрати головою Громадської ради при Кіровоградській обласній 
державній адміністрації ВОЙНОГО Анатолія. 
 
СЛУХАЛИ : ВОЙНОГО Анатолія , який повідомив про необхідність обрання 
двох заступників голови Громадської ради , так як один із заступників 
Андрій ЩЕТИНА вибув зі складу Громадської ради , а другий став головою 
Громадської ради . Запропонував обрати заступниками голови Громадської 
ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації КОРОБА Сергія 
та РЕЧИЦЬ Віталія. 
 
Ставили на голосування: 
6. Обрати заступниками голови Громадської ради при Кіровоградській 
обласній державній адміністрації КОРОБА Сергія та РЕЧИЦЬ Віталія. 
 
Голосували: «ЗА»-28          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ» - 2 
 
УХВАЛИЛИ: 
6. Обрати заступниками голови Громадської ради при Кіровоградській 
обласній державній адміністрації КОРОБА Сергія та РЕЧИЦЬ Віталія. 
 
 
               По третьому  питанню порядку денного: «Різне» 
 
СЛУХАЛИ : Інну РЕВНІВЦЕВУ , яка озвучила інформацію що надійшла від 
голови  Постійної комісії із соціальних питань щодо проблем із затримкою 
заробітної плати медичним працівникам Комунального некомерційного 
підприємства «Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної 
ради» та питання збереження гематологічного відділення Комунального 
некомерційного підприємства «Обласна клінічна дитяча лікарня 
Кіровоградської обласної ради» 
Запропонувала :   Громадській раді звернутись  до Міністерства охорони 
здоров`я України,   Кіровоградської обласної державної адміністрації ,  
Кіровоградської обласної ради , інформувати  про ситуацію що виникла із 
виплатою заробітної плати та недопущення закриття гематологічного 
відділення . Організувати он-лайн круглі столи за участю компетентних 
представників Кіровоградської обласної державної адміністрації , 
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Кіровоградської обласної ради , Міністерства охорони здоров`я України , 
Національної службі здоров`я України. 
 
 
Ставили на голосування: 
1. Постійній комісії із соціальних питань Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації  підготувати звернення   до 
Міністерства охорони здоров`я України,   Кіровоградської обласної 
державної адміністрації ,  Кіровоградської обласної ради про ситуацію що 
виникла із виплатою заробітної плати медичним працівникам Комунального 
некомерційного підприємства «Обласна клінічна дитяча лікарня 
Кіровоградської обласної ради»  .  
2. . Постійній комісії із соціальних питань Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації  підготувати звернення   до 
Міністерства охорони здоров`я України,   Кіровоградської обласної 
державної адміністрації ,  Кіровоградської обласної ради з питання 
збереження гематологічного відділення Комунального некомерційного 
підприємства «Обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної 
ради» 
3. Постійній комісії із соціальних питань Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації  підготувати проведення  
он-лайн круглих столів за участю компетентних представників 
Кіровоградської обласної державної адміністрації , Кіровоградської обласної 
ради , Міністерства охорони здоров`я України , Національної службі здоров`я 
України. 
 
Голосували :        «ЗА»-30         
   «ПРОТИ»-0        
   «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 

  1. Постійній комісії із соціальних питань Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації  підготувати 
звернення   до Міністерства охорони здоров`я України,   Кіровоградської 
обласної державної адміністрації ,  Кіровоградської обласної ради про 
ситуацію що виникла із виплатою заробітної плати медичним 
працівникам Комунального некомерційного підприємства «Обласна 
клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради»  .  
2. . Постійній комісії із соціальних питань Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації  підготувати 
звернення   до Міністерства охорони здоров`я України,   Кіровоградської 
обласної державної адміністрації ,  Кіровоградської обласної ради з 
питання збереження гематологічного відділення Комунального 
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некомерційного підприємства «Обласна клінічна дитяча лікарня 
Кіровоградської обласної ради» 
3. Постійній комісії із соціальних питань Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації  підготувати 
проведення  он-лайн круглих столів за участю компетентних 
представників Кіровоградської обласної державної адміністрації , 
Кіровоградської обласної ради , Міністерства охорони здоров`я України , 
Національної службі здоров`я України. 
 
Оскільки питання порядку денного вичерпані , голова Громадської ради 
закрив засідання. 

 
Голова Громадської ради                        А.В. Войний
  

 
Секретар Громадської ради         І.В. Ревнівцева
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