
ПРОТОКОЛ №5

засідання ініціативної групи з формування нового складу громадської 
ради при облдержадміністрації

18 листопада 2021 року м. Краматорськ, 
вул. О.Тихого, буд. 6

Присутні: Лариса Литвинова, Олена Наумова, Ольга Присяжнюк, а також в 
онлайновому режимі Ірина Степанова, Андрій Грудкін, Олександр Кадієвський 
та Василь Іванюк (7 осіб з 8)

Порядок денний

1. Розгляд клопотання ГО «Твоє Нове Місто» від 15 листопада 2021 року.
2. Розгляд висновку юридичного управління облдержадміністрації 

стосовно питання, порушеного у листі голови ініціативної групи з формування 
нового складу громадської ради при облдержадміністрації І. Степанової 
від 16 листопада 2021 року № 60.

3. Різне.

Обговорення питань порядку денного.

Затвердження порядку денного засідання ініціативної групи з 
формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ
Ірина СТЕПАНОВА, голова ініціативної групи з формування нового 

складу громадської ради при облдержадміністрації, ознайомила членів 
ініціативної групи з формування нового складу громадської ради при 
облдержадміністрації (далі -  ініціативна група) з порядком денним га 
запропонувала його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 7
ПРОТИ -  о
УТРИМАЛИСЬ -  0
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний ініціативної групи.

1. Розгляд клопотання ГО «Твоє Нове Місто» від 15 листопада 
2021 року.
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ВИСТУПИЛИ:
Ольга ПРИСЯЖНЮК, секретар ініціативної групи, повідомила, 

що отримано клопотання ГО «Твоє Нове Місто» від 15 листопада 2021 року.
Після обговорення, члени ініціативної групи запропонували направити 

відповідь ГО «Твоє Нове Місто» із зазначенням підстави відмови представнику 
інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 7
ПРОТИ -  о
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРІШИЛИ: направити відповідь ГО «Твоє Нове Місто» із зазначенням 

підстави відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в 
установчих зборах.

2. Розгляд висновку юридичного управління облдержадміністрації 
стосовно питання, порушеного у листі голови ініціативної групи з 
формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації 
І. Степанової від 16 листопада 2021 року № 60.

Ольга ПРИСЯЖНЮК зазначила, що юридичним управлінням 
облдержадміністрації було підготовлено висновок юридичного управління 
облдержадміністрації стосовно питання, порушеного у листі голови ініціативної 
групи з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації 
І. Степанової від 16 листопада 2021 року № 60.

Ірина СТЕПАНОВА, Ольга ПРИСЯЖНЮК, Андрій ГРУДКІН 
запропонували взяти до відома зазначений висновок.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 7
ПРОТИ -  о
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРІШИЛИ: взяти до відома зазначений висновок.
3. Різне
Враховуючи, що на території Донецької області на даний час встановлено 

«червоний» рівень епідемічної небезпеки, висновок юридичного управління 
облдержадміністрації, після обговорення члени ініціативної групи одноголосно 
запропонували звернути увагу на той факт, що обмеження, передбачені 
підпунктами 1-7, 9, 14 та 16 пункту З5 постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» не застосовуються за умови наявності у всіх 
учасників установчих зборів негативного результату тестування на СОУГО-19
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методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до 
дати проведення установчих зборів, або документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або 
іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією 
дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені 
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 
результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 
особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Ірина СТЕПАНОВА запропонувала звернутись до СКМУ з проханням 
надати висновок з питання проведення установчих зборів з формування нового 
складу громадської ради при облдержадміністрації в онлайновому режимі 
враховуючи обмеження, пов’язані з карантином та обмежувальними заходами 
запровадженими з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -  З 
ПРОТИ -  4 
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРІШИЛИ: не підтримати зазначену ініціативу.
Ірина СТЕПАНОВА запропонувала звернутись від імені представників 

інститутів громадянського суспільства до СКМУ з пропозицією переглянути 
Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному 
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та 
Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) враховуючи 
обмеження, пов’язані з карантином та обмежувальними заходами 
запровадженими з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2.

Ініціативу було підтримано одноголосно.
Після обговорення дати проведення установчих зборів, члени ініціативної 

групи запропонували залишити без змін дату проведення установчих зборів. 
ГОЛОСУВАЛИ 
ЗА - 6  
ПРОТИ -  0 
УТРИМАЛИСЬ -1
ВИРІШИЛИ: провести установчі збори 27 листопада 2021 року.
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Також члени ініціативної групи одноголосно вирішили залишити без змін 

кандидатуру Ірини СТЕПАНОВОЇ -  уповноваженого представника ініціативної 
групи для інформування учасників установчих зборів про підготовку установчих 
зборів з формування громадської ради при облдержадміністрації.

Голова ініціативної групи з 
формування нового складу громадської 
ради при облдержадміністрації

Секретар ініціативної групи з 
формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрацій ^ Ольга ПРИСЯЖНЮК


