
ПРОТОКОЛ
засідання громадської ради при Донецькій облдержадміністрації

м. Краматорськ №7-17 25.01.2017

ПРИСУТНІ:
Члени громадської ради 24 особи з 35 (список додається -  додаток 1).

Засідання вважається повноважним.

Стокоз Ігор Сергійович Заступник голови Донецької обласної державної
адміністрації

Костюніна Юлія Олександрівна Заступник керівника апарату Донецької обласної
державної адміністрації

Калігаєва Надія Євгенівна Заступник начальника управління внутрішньої
політики-начальник відділу комунікацій з 
громадськістю та політичними партіями

Середняк Тамара Миколаївна Заявниця, м. Слов’янськ
Швед Анатолій Григорович Головний спеціаліст з проектування, м. Слов’янськ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація голови громадської ради про діяльність громадської ради при Донецькій 
облдержадміністрації за липень-грудень 2016 року. Напрямки та перспективи роботи на 
2017 рік.
2. Затвердження Регламенту громадської ради при Донецькій облдержадміністрації.
3. Затвердження змін у складі комітетів громадської ради.
4. Затвердження плану роботи комітетів та загального плану роботи громадської ради на 
2017 рік.
5. Про заходи Донецької облдержадміністрації, спрямовані на здійснення рекомен-дацій 
громадської ради щодо плати за послуги централізованого опалення для населення.
6. Про звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
7. Про ухвалення рішення за зверненням до громадської ради Середняк Т.М.

8. Різне:
8.1 Інформація про розгляд облдержадміністрацією звернень від громадської 
ради.
8.2 Про порушення прав осіб з інвалідністю
8.3 Про результати антикорупційного дослідження.

. 8.4 Про поправки до Протоколу засідання ГР № 4-16 від 20.08.2016.
8.5 Про створення територіальних громад.
8.6 Про загрозу ліквідування ЗОШ № 1 у м. Костянтинівка.

і
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1.Інформація голови громадської ради про діяльність громадської ради при Донецькій 
облдержадміністрації за липень-грудень 2016 року.

Напрямки та перспективи роботи на 2017 рік

СЛУХАЛИ:
Кірікова І.М. -  надала інформацію про роботу оновленого складу громадської ради 

при Донецькій облдержадміністрації з липня по грудень 2016 року: проведено 6 засідань, 
підготовлено 29 звернень до керівництва області та країни. Відмітила, що громадська рада 
дуже патріотична та згуртована, наприклад, на суд по справі Сліпцова з’їхалася, не 
домовляючись, майже вся громадська рада. Нагадала, що у цьому складі рада буде 
працювати ще до серпня 2017 року, потім буде обраний новий склад.

ВИСТУПИЛИ:
Зонтов О.В. -  додав, що у 2016 році громадська рада плідно працювала. Працюють 

6 комітетів громадської ради. По окремих питаннях -  незадовільної діяльності Донецької 
ОДА в реалізації інвестиційних та інфраструкгурних проектів в Донецькій області та 
щодо порушень природоохоронного законодавства діючими промисловими підприємст
вами міста Курахового були надіслані звернення до Президента України та Кабінету « 
Міністрів України з вимогою вжити відповідних заходів щодо покращення роботи 
Донецької облдержадміністрації та її керівництва по здійсненню запланованих 
інфраструктурних та інвестиційних проектів на території Донецької області, безумовного 
виконання природоохоронного законодавства для покращення екологічної ситуації в місті 
Кураховому, а також налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.

Працює міжвідомча комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка перевіряє 
використання інвестиційних коштів.

Поляков С.С. -  запропонував взяти інформацію голови до відома та перейти до 
розгляду наступних питань.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  20 
«проти» -  0 
«утрималися» -  0 
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
взяти інформацію голови до відома та перейти до розгляду наступних питань.

2.Затвердження Регламенту громадської ради при Донецькій
облдержадміністрації

СЛУХАЛИ:
Кірікова І.М. -  розповіла про роботу над проектом Регламенту та подякувала 

Оболенському Ю.А. за ретельні редакційні правки. Правління доопрацювало остаточну 
редакцію.

ВИСТУПИЛИ:
Поляков С.С. -  задав питання присутнім, хто бачив текст редакції Регламенту та 

ознайомився з ним.
Ствердно відповіли, піднявши руки, 6 членів громадської ради.
Борозенцева Т.В. -  пояснила, що доопрацьований правлінням проект Регламенту 

23.01.2017 був надісланий електронною поштою всім учасникам громадської ради для 
ознайомлення.
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Зонтов О.В. -  запропонував ухвалити Регламент в редакції, запропонованій 

правлінням.
ГОЛОСУВАЛИ:

«за» -  14,
«проти» -  З,
«утрималися» -  3.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
ухвалити Регламент громадської ради у редакції, запропонованій правлінням.

3. Затвердження змін у складі комітетів громадської ради

СЛУХАЛИ:
Прокопенко А.С. -  оголосила персональний склад комітетів громадської ради за

запропонувала його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  22,
«проти» -  0,
«утрималися» -  0.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
затвердити персональний склад комітетів громадської ради (Додаток 2).

4. Затвердження плану роботи комітетів та загального плану роботи
громадської ради на 2017 рік

СЛУХАЛИ:
Таненок О.А. -  зачитав та прокоментував план роботи комітету з гуманітарних 

питань на 2017 рік
Зонтов О.В. -  прокоментував та обгрунтував заходи, включені до плану роботи 

Комітету з економічних питань на 2017 рік
Іванченко А.В. -  зачитав план роботи комітету з безпеки та антикорупції.
Турура О. В.- доповіла присутнім про план роботи комітету з соціальних питань на 

2017 рік.
Воронов АЛ. -  ознайомив присутніх з планом роботи комітету з питань взаємодії з 

громадськими радами та об’єднаннями громадян на 2017 рік.
Прокопенко А.С. -  розповіла про заплановані суспільно-інформаційний комітетом 

заходи на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Кірікова І.М., Ткачов В.В., Луговий С.В., Середняк Т.М., Стокоз І.С., Зонтов О.В. - 

прийняли участь в обговоренні діяльності громадської ради при Донецькій 
облдержадміністрації у 2017 році.

. Кірікова І.М. -  запропонувала затвердити плани роботи Комітетів та на їх основі 
зробити зведений перспективний та поквартальний план роботи громадської ради при 
Донецькій облдержадміністрації на 2017 рік. '

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  17,
«проти» -  0,
«утрималися» -  1.
Рішення ухвалене.
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ВИРІШИЛИ:
затвердити плани роботи Комітетів та на їх основі зробити зведений перспективний та 
поквартальний план роботи громадської ради при Донецькій облдержадміністрації на 
2017 рік.

5. Про заходи Донецької облдержадміністрації, спрямовані на здійснення 
рекомендацій громадської ради щодо плати за послуги 

централізованого опалення для населення

Смоленський Ю.А.: Відповідно до рішення громадської ради при Донецькій 
обласній державній адміністрації від 25.11.2016 «Про заходи Донецької
облдержадміністрації, спрямовані на здійснення рекомендацій громадської ради щодо 
плати за послуги централізованого опалення для населення» для розгляду на цьому 
засіданні громадської ради підготовлені проект рішення і всі звернення з цього питання з 
урахуванням пропозицій, що надійшли під час обговорення.

Під час обговорення проекту порядку денного сьогоднішнього засідання я 
пропонував спочатку заслухати керівника апарату ОДА, щоб зрозуміти, чи змінилася 
позиція Донецької ОДА щодо виконання рекомендацій громадської ради з цього питання 
за 2 місяці, що минули з дня попереднього засідання. Судячи з того, що керівник апарату 
не виявив бажання щось сказати з цього питання до його розгляду, стає зрозумілим, що 
позиція Донецької ОДА не змінилася. В такій ситуації залишається запропонувати тільки 
такий проект рішення громадської ради, який був запропонований на минулому засіданні 
при розгляді двох інших питань: про здійснення інвестиційних та інфраструктурних 
проектів в Донецькій області та щодо порушення природоохоронного законодавства 
підприємствами міста Курахового.

1. У зв’язку з бездіяльністю Донецької облдержадміністрації, яка не вжила заходів 
для виконання рекомендацій Громадської ради від 01.10.2016 щодо роботи під 
поряд-кованого ОДА обласного комунального підприємства 
«Донецьктеплокомуненерго», яке й надалі працює з порушенням вимог Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», Правил користування тепловою 
енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 
1198, та Правил надання житлово-комунальних послуг, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 зі змінами від 30.10.2015 № 1037, 
а також беручи до уваги значне перевищення вартості послуги з централізованого 
опалення для населення, пропоную визнати роботу Донецької ОДА у цьому 
питанні незадовільною і звернутися до Президента України та Кабінету Міністрів 
України з вимогою вжити відповідних заходів щодо безумовного виконання 
Донецькою облдержадміністрацією, її керівництвом та ОКП 
«Донецьктеплокомуненерго» вищезазначених нормативних актів з питання сплати 
за послуги централізованого опалення для населення та виконання рекомендацій 
Громадської ради з цього питання.

'2. Звернутися до місцевих громадських рад Донецької області з пропозицією 
контролювати на відповідних територіях виконання вимог Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Правил користування тепловою енергією, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10,2007 № 1198, та 
Правил надання житлово-комунальних послуг, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2005 № 630 зі змінами від 30.10.2015 № 1037.

За основу проекту звернення взято рішення Громадської ради від 01.10.2016.
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Далі був зачитаний проект звернення до місцевих громадських рад Донецької 
області.

Звернення громадської ради при Донецькій облдержадміністрації 
до місцевих громадських рад Донецької області

Розглянувши питання щодо надання послуг з централізованого опалення для 
населення Донецької області виробничими одиницями ОКП «Донецьктеплокомуненерго», 
беручи до уваги відсутність інформації про обгрунтованість тарифів за послуги, що 
надаються виробничими одиницями цього ОКП місцевим громадам, громадська рада при 
Донецькій ОДА звертається до громадських рад Донецької області з пропозицією 
контролювати на відповідних територіях:

1. Хід укладання договорів між відповідною виробничою одиницею ОКП «Донецьк
теплокомуненерго» або іншою теплопостачальною організацією, яка надає послуги на 
цій території, і споживачами, для врегулювання відносин між виробником/виконавцем 
послуг з централізованого опалення і споживачами цих послуг;

2. Неухильне виконання виробничою одиницею цього ОКП або іншою теплопостачаль
ною організацією відповідних вимог Правил користування тепловою енергією, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, та 
Правил надання житлово-комунальних послуг, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.07.2005 № 630 зі змінами від 30.10.2015 № 1037, 
а саме:

2.1. Дотримання прав споживача, викладених у пункті 39 Правил користування
тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
03.10.2007 № 1198;

2.2. Постачання теплової енергії відповідно температурному графіку;
2.3. Надання і оприлюднення обгрунтування перерахунку оплати за послуги па

централізоване опалення для населення;
2.4. Надання населенню необхідної інформації про загальну вартість місячного платежу,

структуру цін/тарифів, норми споживання, порядок надання цієї послуги, їхню 
споживчу властивість тощо;

2.5. Надання споживачеві відомостей про механізм нарахування оплати за послугу з
централізованого опалення для населення та показники, які враховувалися при 
цьому;

3. Порядок встановлення цін/тарифів .на послуги централізованого опалення для
населення, приділивши особливу увагу підготовці і проведенню громадських слухань з 
цього питання.

4.Звернутися до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) з запитами про надання відповідними місцевими радами згоди на 
підвищення комунальних тарифів (зразок додається).

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  20,
«проти» -  0,
«утрималися» -  1.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:

1.У зв'язку з бездіяльністю Донецької облдержадміністрації, яка не вжила заходів для 
виконання рекомендацій Громадської ради від 01.10.2016 щодо роботи 
підпорядкованого Донецькій ОДА обласного комунального підприємства 
«Донецьктеплокомуненерго», яке працює з порушенням вимог Закону України «Про
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житлово-комунальні послуги», Правил користування тепловою енергією, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, та 
Правил надання житлово-комунальних послуг, затверджених постановою КМУ від
21.07.2005 № 630 зі змінами від 30.10.2015 № 1037, а також беручи до уваги значне 
перевищення вартості послуги з централізованого опалення для населення, визнати 
роботу Донецької ОДА незадовільною і звернутися до Президента України та 
Кабінету Міністрів України з вимогою вжити відповідних заходів щодо безумовного 
виконання Донецькою облдержадміністрацією, її керівництвом та ОКП 
«Донецьктеплокомуненерго» вищезазначених нормативних актів з питання сплати за 
послуги централізованого опалення для населення та виконання рекомендацій 
Громадської ради з цього питання.

2. Звернутися до громадських рад Донецької області з пропозицією контролювати на 
відповідних територіях виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги», Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, та Правил надання житлово- 
комунальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 № 630 зі змінами від 30.10.2015 № 1037.

6. Про звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Оболенський Ю.А. Громадська рада при Донецької облдержадміністрації у 2016 
році двічі зверталася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
відкриття у місті Краматорську представництва Уповноваженого в Донецькій області.

На перше наше звернення від 17.03.2016 нам було повідомлено про закінчення 
08.04.2016 конкурсу на посаду головного спеціаліста регіонального представництва 
Уповноваженого з прав людини у місті Краматорську Донецької області. На друге наше 
звернення від 22.08.2016, Керівник Секретаріату Уповноваженого повідомив, що в 
Секретаріаті продовжується робота щодо відкриття регіонального представництва 
Уповноваженого у місті Краматорську, а розгляд питання призначення на вакантну посаду 
державної служби Секретаріату у м. Краматорську буде продовжено після внесення 
відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» або у 
разі врахуванні потреб Секретаріату в Державному бюджеті України на 2017 рік.

Вже й 2016 рік закінчився і 2017 розпочався, а представництво Уповноваженого в 
Донецькій області так і не відкрито. Тому у мене є пропозиція ще раз звернутися до 
Уповноваженого Верховної Ради Українй з прав людини щодо якнайшвидшого початку 
роботи регіонального представництва Уповноваженого в Донецькій області з місцем 
розташування у Краматорську.

Поляков С.С. В приміщенні Краматорської міськради з листопада 2016 року 
здійснює прийом громадян регіональний координатор Уповноваженого у Донецькій 
області Котельва Ольга Олександрівна. Так може питання вже вирішено? Хотілося б 
уточнити, ми ведемо мову про одну й ту ж посадову особу?

Стокоз І.С. повідомив, що за щойно одержаною інформацією від Уповноваженого 
Верховної Ради Лутковської, в Краматорську працює представник регіонального офісу 
Уповноваженого у Донецькій області Котельва Ольга Олександрівна. Так що питання вже 
вирішено.

Оболенський Ю.А. Дуже дивно, що регіональний координатор призначений ще у 
листопаді минулого року, а у засобах масової інформації про це навіть не було 
повідомлено.

Регіональний координатор -  це не штатна одиниця Секретаріату Уповноваженого, 
а є представником громадянського суспільства. Громадська рада зверталася до 
Уповноваженого з прав людини з пропозицією про відкриття представництва у Донецькій
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області та призначення представника Уповноваженого, який був би штатним працівником 
Секретаріату Уповноваженого і був наділений відповідними повноваженнями.

Поляков С.С. Пропоную звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини за роз’ясненнями щодо відкриття у місті Краматорську представництва 
Уповноваженого в Донецькій області та прав і повноважень призначеного регіонального 
координатора. Підготовку звернення доручити Оболенському Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  20,
«проти» -  0,
«утрималися» — 1.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за роз’ясненнями 
щодо відкриття у місті Краматорську представництва Уповноваженого в Донецькій 
області та прав і повноважень призначеного регіонального координатора. Підготовку 
звернення доручити Оболенському Ю.А.

7. Про ухвалення рішення за зверненням до громадської ради Середняк Т.М.

Середняк Т.М. 2009 року я була незаконно звільнена з посади директором 
Слов’янського психоневрологічного інтернату. Рішеннями судів різного рівню тричі 
відновлювалася на посаді, що обіймала раніше. Ці рішення про відновлення на роботі 
підтверджені рішеннями Апеляційного суду Донецької області від 22 липня 2011 року та 
Вищого спеціалізованого суду України. До сьогоднішнього дня 6 рішень судів про 
відновлення мене на роботі не виконані директором Слов’янського психоневрологічного 
інтернату Воропаевою О.А. Незважаючи на це, у 2015 році з нею був укладений контракт 
на виконання обов’язків директора терміном ще на 5 років.

Прошу громадську раду сприяти в розірванні контракту з • директором 
Слов’янського психоневрологічного інтернату Воропаевою О.А. через зумисне 
невиконання нею рішення суду, яке набуло законної сили.

Оболенський Ю.А. Підстава для розірвання контракту з директором Слов'янського 
психоневрологічного інтернату Воропаевою О.А,- зумисне невиконання протягом 5 років 
рішення суду, що набуло законної сили. За це правопорушення передбачено серйозне 
покарання -  до 5 років ув’язнення.

10 січня 2017 я звернувся із запитом про надання інформації щодо фінансування 
Слов’янського психоневрологічного інтернату та надання копії контракту з його 
теперішнім керівником.

З тексту контракту видно, що укладений він був ще колишнім головою Донецької 
ОДА Кіхтенком О.Т., а треба буде вирішувати це питання теперішньому голові -  
Жебрівському П.1. В контракті передбачені підстави, коли керівник може бути звільнений, 
а контракт розірваний з ініціативи органу управління, до закінчення терміну його дії.

Пропоную звернутися до Донецької обласної державної адміністрації з 
рекомендацією про дострокове розірвання контракту з директором Слов’янського 
психоневрологічного інтернату Воропаєвою О.А. через умисне невиконання нею 
протягом 5 років рішення Апеляційного суду Донецької області від 22.07.2011, я/<е набуло 
законної сили.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  14,
«проти» -  0,
«утрималися» -  6.
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Рішення ухвалене.
ВИРІШИЛИ:
рекомендувати Донецькій обласній державній адміністрації достроково розірвати 
контракт з директором Слов’янського психоневрологічного інтернату Воропаевою О.А. 
через умисне невиконання нею протягом 5 років рішення Апеляційного суду Донецької 
області від 22.07.2011, яке набуло законної сили.

8. РІЗНЕ
8Л. Інформація про розгляд облдержадміністрацією 

звернень від громадської ради

СЛУХАЛИ:
Костюніна Ю.О.: доповіла, що до Донецької обласної державної адміністрації за 

2016 рік надійшло 22 звернення від громадської ради при ДонОДА, з них 6 звернень від 
громадян, що є членами громадської ради. На всі звернення були підготовлені відповіді.

ВИСТУПИЛИ:
Стокоз І.С. -  надав інформацію про обов’язкові вимоги до кандидатів від 

громадськості, які можуть увійти до складу комісії з кадрових призначень.
Зонтов О.В. -  запропонував звернутися до голови Донецької облдержадміністрації з 

вимогою заслуховувати претендентів на посади структурних підрозділів на громадських 
слуханнях.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  18,
«проти» -  0,
«утрималися» -  1.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
звернутися до голови Донецької облдержадміністрації з вимогою заслуховувати 
претендентів на посади керівників структурних підрозділів на громадських слуханнях.

8.2. Про порушення прав осіб з інвалідністю

СЛУХАЛИ:
Ткачов В.В. -  звернув увагу, що за чотири року було підготовлено 40 звернень до 

відповідних інстанцій з питань обмеження прав осіб з інвалідністю на пільговий проїзд у 
маршрутних таксі, про порушення 4-х законів України щодо проведення тендерів на 
перевезення пільгових категорій населення громадським транспортом, про порушення у 
роботі МСЕК.

ВИСТУПИЛИ:
Зонтов О.В. -  висловив пропозицію розглянути ці питання на засіданні комітету з 

соціальних питань та підготувати проекти відповідних рішень громадської ради при 
Донецькій облдержадміністрації.

І
8.3. Про результати антикорупційного дослідження

СЛУХАЛИ: «
Воронов А.І. доповів про підсумки антикорупційного розслідування, яке було 

підготовлено за допомогою благодійного фонду соціальних реформ та підтримки «Надія»,
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м. Авдіївка стосовно розтрати бюджетних коштів у Авдіївській центральній лікарні. 
Запропонував звернутися до СБУ, НАБУ, Генеральної прокуратури з проханням 
розглянути підсумки антикорупційного дослідження та дати оцінку виявленим фактам, 
що можуть призвести до збитків Державному бюджету у вигляді недоотриманих 
штрафних санкцій у сумі понад 7,5 (сім з половиною) мільйонів гривень (за станом на 
25 січня 2017 р.).

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  15,
«проти» -  0,
«утрималися» — 2.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
звернутися до СБУ, НАБУ, Генеральної прокуратури з проханням розглянути підсумки 
антикорупційного дослідження та дати оцінку виявленим фактам, що можуть призвести 
до збитків Державному бюджету у вигляді недоотриманих штрафних санкцій у сумі понад 
7,5 (сім з половиною) мільйонів гривень (за станом на 25 січня 2017 р.).

8.4. Про поправки до Протоколу засідання ГР № 4-16 від 20.08.2016

СЛУХАЛИ:
Воронов А.І. -  звернувся до громадської ради з проханням внести правки до 

протоколу засідання № 4-16 від 20.08.2016. У виступі Короткіх В.П. по другому пункту 
порядку денного замість: «запропонував створити інвестиційні фонди у малих містах та 
районних центрах» треба викласти: «запропонував створити фонди проектного
фінансування для малих міст та селищ Донецькій області через відсутність фінансових 
коштів на вказані цілі в місцевих бюджетах».

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  19,
«проти» -  0,
«утрималися» -  0.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
внести зміни до протоколу засідання громадської ради при Донецькій облдерж- 

• і адміністрації № 4-16 від 20.08.2016 та викласти висруп Короткіх В.П. по другому пункту
порядку денного наступним чином: «запропонував створити фонди проектного
фінансування для малих міст та селищ Донецькій області через відсутність фінансових 
коштів на вказані цілі в місцевих бюджетах».

8.5. Про створення територіальних громад

СЛУХАЛИ:
Воронов А.І. -  про необхідність створення територіальних громад.

V і

ВИСТУПИЛИ:
а ( Поляков С.С. -  відмітив, що питапня створення територіальних громад не

належить до повноважень Донецької облдержадміністрації. Запропонував звернутися до 
громадських рад міст та районів використовувати цей механізм у роботі, доручити



Воронову А.І. доопрацювати текст звернення та надіслати цим громадським радам. Також 
запропонував питання створення територіальних громад внести до плану консультувань з 
громадськістю Донецькій обласної державної адміністрації організацію громадських 
обговорень у форматі круглого столу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  18,
«проти» -  0,
«утрималися» -  1.
Рішення ухвалене.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Воронову А.1. доопрацювати текст звернення щодо створення територіальних 

громад та надіслати громадським радам міст та районів Донецькій області;
2. Рекомендувати Донецькій облдержадміністрації внести до плану консультувань з 

громадськістю Донецькій обласної державної адміністрації питання організації 
громадських обговорень у форматі круглого столу щодо створення територіальних 
громад.

8.6. Про загрозу ліквідації ЗОШ № 1 у м. Костянтинівні

СЛУХАЛИ:
Воронов А.І. -  запропонував звернутись до Міністерства освіти і науки з вимогою 

зберегти україномовну ЗОШ № 1 у місті Костянтинівні та визначити дії начальника 
Костянтинівського міського управління освіти Барабаш О.В. з її ліквідації 
некомпетентними.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» -  8,
«проти» -  2,
«утрималися» -  8.
Рішення не ухвалене.

Голова громадської ради І.М. Кірікова

Секретар громадської ради Т.В. Борозенцева
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Додаток 1

Список присутніх на засіданні 
громадської ради при Донецькій ОДА 25.01.2017

№ ГІІБ Назва інституту громадського суспільства

1 .
Борозенцева 

Тетяна Валеріївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДКРИТА 
АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ-ПРАКТИКІВ 
«ТРАНСФОРМАЦІЯ»

2. Воронов 
Антон Ігорович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВИЙ 
СЕКТОР-ДОНЕЦЬК»

О
Д .

Гульчевський
Володимир
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В 
АТО»

4. Зіпір
Віктор Станіславович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТ 
УКРАЇНСЬКИЙ»

5. Зонтов
Олег Вячеславович

Недержавний засіб масової інформації регіональний 
щотижневик «Газета оголошень / Слов’янські 
відомості», приватне підприємство «СЛАВІНФО»

6. Іванченко
Андрій Васильович

Відокремлений підрозділ Громадської організації 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ» «ГРУПА КОМІТЕТУ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ У МАРІЙСЬКОМУ РАЙОНІ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

7. Кірікова
Ірина Миколаївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДА. 
ДРУЖКІВКА»

8. Курільчук 
Ігор Геннадійович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АДВОКАТОРА 
СОС»

9. Луговий
Сергій Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОНЕЦЬКЕ 
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО»

10.
Мараховський

Олександр
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА 
ІНІЦІАТИВА «МИ»

11. Миронов 
Денис Ігорович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОМФОРТНА 
ДРУЖКІВКА»

12. Назаренко 
Дмитро Сергійович

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ БОЖОЇ «ДОБРА 
ЗВІСТКА» М. СЛОВ’ЯНСЬКА, ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

13. Ніколаєв
Денис Леонідович

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВЕРХОВЕНСТВО 
ПРАВ А-У КРАЇНІ”

14. Оболенський 
Юрій Андрійович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНА 
СТРІЧКА»

15. Поляков
Сергій Семенович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ»

16. Прокопенко 
Анастасія Сергіївна

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ КВУ

17. Савченко 
Тетяна Валеріївна

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО» У ДОНЕЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

18. Серебрянников ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
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Марк Владиславович ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 
«ЛОГОС»

19. Степанова 
Ірина Юріївна

ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ 
«ПРАВО НА ЗАХИСТ»

20. Таненок
Олександр Акимович

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА БЛАГОДІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «КОБЗАР»

21. Ткачов
Віктор Васильович

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ФЕНІКС»

22. . Турура
Ольга Володимирівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНВАЛІДИ ЗА 
СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ»

23. Хайнус
Олександр Стефанович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УСПІШНА 
ГРОМАДА»

24 Черногор
Станіслав Анатолійович КМГО «ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»

Список відсутніх на засіданні 
громадської ради при Донецькій ОДА 25.01.2017

№ ПІБ Назва інституту громадського суспільства

1
Бабич

Володимир
Костянтинович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ВЕТЕРА
НІВ АТО ДОНБАСУ»

2 Гаков
Сергій Олександрович

КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР ГРОМАДЯНСЬКИХ 
ІНІЦІАТИВ ПРИ ДДМА «С.Л.О.Н.»

О
Д

Г рудкін
Андрій Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВОЄ НОВЕ 
МІСТО»

4 Драгель
Наталія Миколаївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАША СПРАВА
2 »

5 Дудник
Петро Анатолійович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР 
ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ ПЕРЕМОГА»

6 Зубенко
Олександр Іванович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ 
ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАС
НИКІВ КРАСНОЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

7 Зуяков
Андрій Іванович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЕКОЛОГІЯ 
ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ”

8
Кущ

Алла Вікторівна
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА 
РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»

9 Сбєжнєв
Тимур Олександрович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ 
АВДІЇВКИ»

10- Чередник
Олена Володимирівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДЬ 
СХОДУ УКРАЇНИ»

11 Шостир
Кристина Олександрівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ФРІЛАНСЕРІВ»
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Додаток 2

Склад комітетів громадської ради при Донецькій облдержадміністрації

1. Комітет з питань взаємодії з громадськими радами та об’єднаннями громадян

1 .

Воронов 
Ан іон Ігорович
(голова комітету)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВИЙ СЕКТОР -  
ДОНЕЦЬК»

2.
Г рудкін 
Андрій
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВОЄ НОВЕ МІСТО»

О
І .

Гульчевський
Володимир
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО»

4.
Зіпір
Віктор
Станіславович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТ 
УКРАЇНСЬКИЙ»

5. Курільчук 
Ігор Геннадійович ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АДВОКАТУРА СОС»

6.
Луговий
Сергій
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОНЕЦЬКЕ 
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО»

7. Оболенський 
Юрій Андрійович ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНА СТРІЧКА»

8. Поляков
Сергій Семенович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ»

2. Суспільно-інформаційний комітет

1 .

Гаков
Сергій
Олександрович

КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР ГРОМАДЯНСЬКИХ 
ІНІЦІАТИВ ПРИ ДДМА «С.Л.О.Н.»

2. Миронов 
Денис Ігорович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОМФОРТНА 
ДРУЖКІВКА»

Оо. Поляков
Сергій Семенович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ»

4.

Прокопенко
Анастасія
Сергіївна
(голова комітету)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КВУ

5.
Черногор
Станіслав
Анатолійович

КМГО «ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ»

3. Комітет з безпеки та антикорупції

1 .

Бабич
Володимир
Костянтинович
(голова комітету)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО 
ДОНБАСУ»

2. Воронов 
Антон Ігорович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВИЙ СЕКТОР -  
' ДОНЕЦЬК»
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О
Гульчевський
Володимир
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО»

4.
Зіпір
Віктор
Станіславович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАХМУТ 
УКРАЇНСЬКИЙ»

5. Зуяков
Андрій Іванович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЕКОЛОГІЯ 
ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ”

6. Іванченко
Андрій Васильович

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ» «ГРУПА КОМІТЕТУ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ У МАРІЙСЬКОМУ р а й о н і 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

7.
Луговий
Сергій
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОНЕЦЬКЕ 
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО»

8. Миронов 
Денис Ігорович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОМФОРТНА 
ДРУЖКІВКА»

9. Ніколаєв
Денис Леонідович

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА- 
УКРАЇНІ”

10, Савченко 
Тетяна Валеріївна

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО» У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

11
Сбєжнєв
Тимур
Олександрович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ 
АВДІЇВКИ»

12
Таненок
Олександр
Акимович

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА БЛАГОДІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «КОБЗАР»

13 Ткачов
Віктор Васильович

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ФЕНІКС»

4. Комітет з гуманітарних питань

1. Борозенцева 
Тетяна Валеріївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДКРИТА АСОЦІАЦІЯ 
ПСИХОЛОГІВ-ГІРАКТИКІВ «ТРАНСФОРМАЦІЯ»

2. Іванченко
Андрій Васильович

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ» «ГРУПА КОМІТЕТУ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ У МАРІЙСЬКОМУ ра й о н і 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

О Кущ
Алла Вікторівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА РЕАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ» ;

4. Назаренко 
Дмитро Сергійович

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ БОЖОЇ «ДОБРА 
ЗВІСТКА» М. СЛОВ’ЯНСЬКА, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

5.
Серебрянников
Марк
Владиславович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «ЛОГОС»

6.

Таненок
Олександр
Акимович
(голова комітету) .

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА БЛАГОДІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «КОБЗАР»
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7. Ткачов
Віктор Васильович

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ФЕНІКС»

8.
Чередник
Олена
Володимирівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДЬ СХОДУ 
УКРАЇНИ»

9.
Шостир
Кристина
Олександрівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ФРІЛАНСЕРІВ»

5. Комітет із соціальних питань

1.
Бабич
Володимир
Костянтинович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ АТО 
ДОНБАСУ»

2.
Драгель
Наталія
Миколаївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НАША СПРАВА 2”

о
Дудник
Петро
Анатолійович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
МОЛОДІ «ТВОЯ ПЕРЕМОГА»

4. Савченко 
Тетяна Валеріївна

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО» У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

5.
Степанова 
Ірина Юріївна
(голова комітету)

ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «ПРАВО 
НА ЗАХИСТ»

6.
Турура
Ольга
Володимирівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНВАЛІДИ ЗА 
СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ»

7.
Хайнус
Олександр
Стефанович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УСПІШНА ГРОМАДА»

6. Комітет з економічних питань

1. Борозенцева 
Тетяна Валеріївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДКРИТА АСОЦІАЦІЯ 
ПСИХОЛОГІВ-ПРАКТИКІВ «ТРАНСФОРМАЦІЯ»

2.
Г рудкін 
Андрій
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТВОЄ НОВЕ МІСТО»

3.
Драгель
Наталія
Миколаївна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НАША СПРАВА 2”

4.

Зонтов
Олег

’ Вячеславович
(голова комітету)

Недержавний засіб масової інформації регіональний 
щотижневик «Газета оголошень/ Слов’янські відомості», 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВІНФО»

5.
Зубенко
Олександр
Іванович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ 
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ 
КРАСНОЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ»

6. Курільчук
Ігор Геннадійович ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АДВОКАТУРА СОС»
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7. Кущ
Алла Вікторівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА РЕАЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ»

8.
Мараховський
Олександр
Володимирович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА 
ІНІЦІАТИВА «МИ»

9. Оболенський 
Юрій Андрійович' ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНА СТРІЧКА»

10
Сбєжнєв
Тимур
Олександрович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ 
АВДІЇВКИ»

11
Хайнус
Олександр
Стефанович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УСПІШНА ГРОМАДА»


