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                                                    ПРОТОКОЛ №2 
засідання Громадської ради 

при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
 
Дата проведення: 05.07.2019 р. 
Місце проведення: м. Кропивницький , вул. Дворцова 39/32 , Громадський 
офіс. 
 
Всього членів Громадської ради : 35 осіб 
Присутні члени Громадської ради : 20 осіб 
 
Час початку засідання 16 год. 00 хв. 
 
Виступила секретар Громадської ради Ревнівцева І.В. з інформацією про 
наявність кворуму та запропонувала відкрити засідання. 
Голова Громадської ради при Кіровоградській ОДА Хачатрян Т.С. відкрив 
засідання та запропонував наступний порядок денний: 
 
                               Порядок денний 
1. Про перспективи діяльності та розробку плану роботи Громадської ради при 
КОДА. 
2. Про організаційні питання діяльності Громадської ради при КОДА та 
затвердження Регламенту Громадської ради при КОДА. 
3. Про результати проведення відкритого засідання Постійної комісії з 
гуманітарних питань( з питань освіти,культури , туризму,спорту,у справах 
сім`ї,молодіжної політики). 
4. Про делегування представника Громадської ради при КОДА в Раду 
регіонального розвитку Кіровоградської області. 
5. Про соціальне  медичне страхування. 
6. Про незаконні перевірки та тиск на малий та середній бізнес. 
7. Різне 
 
Голосували :  

1. Щоб взяти за основу запропонований порядок денний : «ЗА» - 20  
         «ПРОТИ» - 0 
         «УТРИМАВСЯ»-0 

Войний А.В. запропонував виключити друге питання.                    
Голосували:  «ЗА» - 8          
  «ПРОТИ» -8         
  «УТРИМАВСЯ» - 4    
Сурдул М.Д. запропонував виключити друге питання та направити проект 
Регламенту на вивчення та доопрацювання в Постійну комісію з питань 
захисту прав і свобод( з питань гласності,свободи слова , боротьби з            
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корупцією, з питань європейської інтеграції,розвитку громадянського 
суспільства), а перше питання порядку денного доповнити розглядом 
Положення про Громадську раду при КОДА. 
Голосували : «ЗА» - 12          
             «ПРОТИ»-4         
    «УТРИМАВСЯ»-1 
УХВАЛИЛИ : затвердити наступний порядок денний Громадської ради 
при КОДА : 
 
1. Про перспективи діяльності та розробку плану роботи Громадської ради при 
КОДА. Про розгляд Положення про Громадську раду при КОДА. 
2. Про результати проведення відкритого засідання Постійної комісії з 
гуманітарних питань( з питань освіти,культури , туризму,спорту,у справах 
сім`ї,молодіжної політики). 
3. Про делегування представника Громадської ради при КОДА в Раду 
регіонального розвитку Кіровоградської області. 
4. Про соціальне  медичне страхування. 
5. Про незаконні перевірки та тиск на малий та середній бізнес. 
6. Різне 

 
По першому питання порядку денного : «Про перспективи діяльності та 
розробку плану роботи Громадської ради при КОДА. Про розгляд 
Положення про Громадську раду при КОДА» 

 
СЛУХАЛИ: голову Громадської ради при КОДА Хачатряна Т.С , який  
наголосив про необхідність розробки та затвердження комісіями планів 
роботи. Розробки та затвердження Регламенту .  
ВИСТУПИЛИ : Заступник голови Громадської ради при КОДА Лісовий І. А., 
який запропонував працювати Громадській раді при КОДА по Положенню, 
яке діє на теперішній час, та про необхідність опрацювання та затвердження  
Регламенту Громадської ради про КОДА. 
Войний А. , який наголосив на необхідності внесення змін в Положення та 
Регламент.  
Ставили на голосування : 

1. Громадська рада здійснює свою діяльність по діючому положенню. 
2. Комісіям затвердити плани роботи та надати їх голові Громадської ради 

та секретаріату. 
3. Постійній комісії з питань захисту прав і свобод  опрацювати Регламент  

та надати проект для розгляду на  Президії  та подальшого розгляду і 
затвердження на наступному засідання Громадської ради при КОДА.  
Опрацювати діюче положення Громадської ради та вивчити питання 
щодо необхідності внесення змін. Про результати повідомити Президію 
та Громадську раду. 
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4. Войному А.В. надати в Постійну комісію з питань захисту прав і свобод  
пропозиції , щодо внесення змін в діюче Положення Громадської ради 
про необхідність внесення яких було ним наголошено. 
 
Голосували : «ЗА» - 15         
    «ПРОТИ» - 2        
    «УТРИМАВСЯ» -3 
 
УХВАЛИЛИ: 
 

1. Громадська рада здійснює свою діяльність по діючому Положенню. 
2. Комісіям затвердити плани роботи та надати їх голові Громадської 

ради та секретаріату. 
3. Постійній комісії з питань захисту прав і свобод  опрацювати 

Регламент  та надати проект для розгляду на Президії  та 
подальшого розгляду і затвердження на наступному засідання 
Громадської ради при КОДА.  
Опрацювати діюче Положення Громадської ради , вивчити питання 
щодо необхідності внесення змін. Про результати повідомити 
президію та Громадську раду. 

4. Войному А.В. надати в Постійну комісію з питань захисту прав і 
свобод  пропозиції , щодо внесення змін в діюче Положення 
Громадської ради, про необхідність внесення яких було ним 
наголошено на засіданні. 
 
 

По другому питанню порядку денного : «Про результати проведення 
відкритого засідання Постійної комісії з гуманітарних питань( з питань 
освіти,культури , туризму,спорту,у справах сім`ї,молодіжної політики). 

 
СЛУХАЛИ :  Голову постійної комісії з гуманітарних питань   Арутюнан О.С., 
яка надала інформацію про розгляд питання фізичної культури, здоров’я і 
спорту , фінансування спортивних майданчиків , необхідності внесення змін 
до законодавства про пільги для бізнесу, який підтримує розвиток спорту . 
Анонсувала виїзне засідання комісії  до Вільшанки. Про необхідність 
вирішення питання про виділення на безоплатній основі приміщення для 
розміщення Молодіжного центру , а також розмежування повноважень 
Управління спорту  та освіти. 

 
Ставили на голосування: 

1. Постійній комісії з гуманітарних питань розробити та внести пропозиції 
до Законодавства про пільги для бізнесу, який підтримує розвиток 
спорту. 
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2. Провести виїзне засідання Постійної комісії з гуманітарних питань у 
Вільшанці та долучити бажаючих взяти участь у засіданні. 

3. Звернутись до КОДА щодо необхідність вирішення питання про 
виділення на безоплатній основі приміщення для Молодіжного центру та 
розмежування повноважень управління спорту і освіти. 
 
Голосували: «ЗА»-20         
   «ПРОТИ»- 0        
   «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ: 
 
1. Постійній комісії з гуманітарних питань розробити та внести 

пропозиції до Законодавства про пільги для бізнесу, який 
підтримує розвиток спорту. 

2. Провести виїзне засідання Постійної комісії з гуманітарних 
питань у Вільшанці та долучити бажаючих взяти участь у 
засіданні. 

3. Звернутись до КОДА щодо необхідність вирішення питання про 
виділення на безоплатній основі приміщення для розміщення 
Молодіжного центру та розмежування повноважень управління 
спорту і освіти. 

 
 
По третьому питанню порядку денного: «Про делегування представника 
Громадської ради при КОДА в Раду регіонального розвитку 
Кіровоградської області» 
 
СЛУХАЛИ : Заступника голови Громадської ради при КОДА Колєву Г.М. , 
яка надала інформацію про те, що на Постійній комісія з гуманітарних питань 
вирішили делегувати представників Громадської ради при КОДА до Ради 
регіонального розвитку Кіровоградської області. 
 
ВИСТУПИЛИ: Надутенко О.В. з пропозицією делегувати до Ради 
регіонального розвитку Лісового І. А. , Вєтрова О.М. , Надутенко О.В. 
 
Ставили на голосування: 
1.  Делегувати до Ради регіонального розвитку Кіровоградської області 

Лісового І. А. , Вєтрова О.М. , Надутенко О.В. 
 
Голосували : «ЗА»-19         
   «ПРОТИ»-0        
   «УТРИМАВСЯ»-1 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до Ради регіонального розвитку Кіровоградської 
області  Лісового І. А. , Вєтрова О.М. , Надутенко О.В. 

 
 
По четвертому питанню : «Про соціальне медичне страхування». 
 
СЛУХАЛИ : Орєшкова Г.М. , який надав інформацію про моделі медичного 
страхування та проблемі у системі які існують на сьогодні. Запропонував 
розробити на Постійній комісії з соціальних питань пропозиції до Закону 
України «Про обов`язкове медичне страхування», та направити пропозиції до 
Верховної ради України. 
 
ВИСТУПИЛИ: з інформацією про роботу страхових компаній щодо 
медичного страхування Сурдул М.Д..  Лісовий І. А. , щодо необхідності 
державного фінансування медицини та недопущення збільшення фінансового 
навантаження на роботодавців із веденням обов`язкового медичного 
страхування. Надутенко О.В. про необхідність запровадження права 
наслідування внесків на обов` язкове медичне страхування. Осадчий С.Ю. про 
необхідність роботи мобільних діагностичних  центрів в районах 
Кіровоградської області. 
 
Ставили на голосування: 

1.  Підтримати та направити  для розгляду та опрацювання до Постійної 
комісії з соціальних питань наступні питання:                     
- про проблеми запровадження обов`язкового медичного страхування     
- розробка пропозицій до Закону України « Про обов`язкове медичне 
страхування »  . 
 

Ставили на голосування: «ЗА»- 20        
     «ПРОТИ»-0       
    «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати та направити  для розгляду та опрацювання до Постійної 
комісії з соціальних питань наступні питання:                     
- про проблеми запровадження обов`язкового медичного страхування             
- про розробка пропозицій до Закону України « Про обов`язкове медичне 
страхування »  . 

По шостому питанню : «Про незаконні перевірки та тиск на малий та 
середній бізнес» 
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СЛУХАЛИ : Надутенко О.В. , яка надала інформацію про те, що 21 03.2019р  
Новоархангельська РДА  утворила комісію з 8 осіб для здійснення перевірок з 
метою тиску на місцевих підприємців. Громадською радою були направлені 
листи до Регуляторної служби , щодо оцінки законності рішення про 
утворення та діяльності такої комісії. 

 
 Ставили на голосування:: 
1. Інформацію про утворення та діяльність комісій Новоархангельської 

РДА  по перевірці підприємців Новоархангельского району взяти до 
відома. 

 
Голосували: «ЗА»-18          
  «ПРОТИ»-0         
  «УТРИМАВСЯ»-0 
 

2. УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію про утворення та діяльність комісій 

Новоархангельської РДА по перевірці підприємців 
Новоархангельского району взяти до відома. 

 
 
  По сьомому питанню : «Різне» 
 
СЛУХАЛИ: Лісового І.А. , який презентував новостворений інформаційний 
сайт Громадської ради при КОДА.  Войного А. В. , який надав інформацію про 
необхідність вітання членів Громадської ради з днем народження та 
виготовлення посвідчень .  
 
Ставили на голосування: 
             

1. Інформацію , щодо створення Інформаційного сайту Громадської ради   
взяти до відома. 

2. Доручити прес-секретарю Громадської ради організувати  вітання  
членів Громадської ради з днем народження. 

3. Секретаріату вивчити питання  виготовлення та видачі посвідчень. 
 

Голосували: «ЗА»-17         
  «ПРОТИ»-0        
  «УИРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИИ :  
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1. Інформацію , щодо створення Інформаційного сайту Громадської 
ради   взяти до відома. 

2. Доручити прес-секретарю Громадської ради організувати  
вітання  членів Громадської ради з днем народження. 

3. Секретаріату вивчити питання щодо виготовлення та видачі 
посвідчень. 

 
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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