
ПРОТОКОЛ № 7 

засщання громадськоТ ради 
при Дншропетровськш обласшй державшй адмшютрацп 

06 липня 2018 року 

ВСЬОГО: 35 член: 
облдержадмшютрацп. 

ПРИСУТШ: 24 члеш 
облдержадмшютрацп 
запрошений профшьний 

м. Дншро, пр. Поля, 1 
Дншропетровська обласна 
державна адмшютращя 

в громадськоТ ради при Дншропетровськш 

в громадськоГ ради при Дншропетровськш 
га 1 представник вщ громадськост1, який був 
комггетом. (Додаток № 1). 

порядку денного цьог 
В1Ктор1вна - перший 

ВИСТУПИВ: 
голова громадськоТ ркци при Дншропетровськш облдержадмшютрацп 
Мотрюк Олександр Васильевич пошформував, що .Бшецьку Олену 
Володимиргвну призиачено секретарем громаде ькоТ ради при 
облдержадмшютрацп (розпорядження голови облдержадмшютрацп № р-
437/03-18 вщ 05 липш: 2018 року). Мотрюк О.В. зазначив, що питания 

э засщання буде зачитувати Комюсар Верошка 
заступник голови громадськоТ ради при 

I.. Дншропетровсьюй облдержадмшютрацп. 

ВИСТУ ПИЛА: 
перший заступник го 
облдержадмшютрацп 

шови громадськоТ ради при Дншропетровськш 
Комюсар Верошка В1ктор1вна запропонувала 

затвердити регламент з< ещання - для доповщ1 3 хв., для запитань - 2 хв., 
провести, засщання громадськоТ ради за 2,5 години.-

ГОЛОСУВАЛИ: за «24» 

ВИСТУ ПИЛА: 
Комюсар Верошка Вштс 
денний: 
1 Про Регламент Грома^ 

облдержадмшютрацп 
2. Про участь гром: 

запровадження електр 
програм (проектов, 

проти - «0», утримались - «0». 

ртна з пропозишею затвердити наступнии порядок 

ськоТ ради при ДншропетровськШ 

ад1 ськоТ ради у пщготовщ пропозищй щодо 
онних процедур проведения конкурЫв з визначення 

зЬсодхв), розроблених институтами грбмадянського 



суспшьства, для ^иконання (реал1защТ) яких надаеться фшансова 
тдтримка. 

3. Про включения пред [ставник!в шститупв громадянського суспшьства, яю 
не увшшли до складу громадськоТ ради при Дншропетровськш 
облдержадмЫстрацп до складу ком1тету з питань охорони здоров'я. 

4. Про ЗВ1Т Робочо'Г "рупи з питания розгляду звернення громадськоТ 
оргашзаци. «€вро майдан-Дшпро» до громадськоТ ради при 
Дншропетровськш облдержадм1шстрацй щодо утворення Обух1вськоТ 
ОТГ з центром в смт 0бух1вка . 

5. Про звернення до голови ДншропетровськоТ облдержадмIшстрацп щодо 
включения представ:шюв громадськоТ ради прй Дншропетровсьюй ОДА 
до складу Комюй з питань використання субвенщТ з державного бюджету 
мюцевим бюджетам на проекта!, бущвельно-ремонтн 1 роботи, придбання 
житла та примщень для розвитку с1мейних та шших форм виховання, 
наближених до Ымейних, та забезпечення Д1тей-сир!т, ос'16 з Тх числа. 

6. Про звернення до голови ДншропетровськоТ облдержадмшютрацп щодо 
включения представ; шка громадськоТ ради при Дншропетровськш ОДА 

складу конкурсноТ комюи з вивчення перел1ку 
[|ьник!В агропромислового комплексу для фшансовоТ 

агропромисловому комплекс! шляхом здешевлення 

Мирончука В.Я. дс 
пщприемств-позичал 
пщтримки заход 1 в в 
кредитт. 
Про звернення до гфюви ДншропетровськоТ об лдержадм 1 н 1 страда щодо 
включения представника громадськоТ ради при Дншропетровськш ОДА 
Крещук К.В. до скгаду регионально}' комюи з ошнки та. забезпечення 
проведения конкурсного вщбору швестицшнйх програм (проект1в), що 

реал тзовувг .тися за рахунок кошчив державного фонду 
ку. 

можуть 
репонального розвит 

8. Про пщтримку проехту змш до Програми пщтримки агропромислового 
комплексу Дншропе 

Про проведения грс 
обласно'Т державно'Г 
реал1заци державно,Т 

тровсько'Т област1 у 2017-2021 рр., затвердженоТ 
р1шенням ДншропетёовськоТ обласно'Т ради в.щ 02.12.2016 р. 

:мадсько'Т експертизи Д1яльнос-Т1 ДншропетровськоТ 
адмшютраци, ТТ структурних пщроздш!в з питания 
пол1Тики в галуз! сощального захисту сощально 

незахищених громайян, яю внаслщок недостатньоТ матерхально'Т 
забезпеченост1 потребують допомоги та сощально'Т пщтримки. 

10. Визначення наступи оТ дати проведения Загальних збор!в. ГромадськоТ 
ради.-

11.Р1зне. 

ВИСТУПИЛИ: 
Крещук К.В. запропону 
пропозищй, проекта 
громадськоТ ради перед 

вала включити до порядку денного розгляд трьох 
их були в письмовому вар1ант] роздаж членам 

йочатком заседания. 
я: с; 
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Комюсар В.В. запрог онувала присутшм розглянути додатково надаш 
Проекта питань вщ Крещук К.В. у роздш «Р1зне». 

ГОЛОСУВАЛИ: за «24>>, проти - «О», утримались - «О». 

ВИР1ШИЛИ:зат-вердити 
громадсько'Г ради з дод 
питань. 

запропонований порядок денний засщання 
;^тковим включениям у роздал «Р^зне» розгляд трьох 

1.3 ПЕРШОГО ПИТ 
зазначила, що Регламент 
робочоТ групи, ВС1 заува 
В.В. запропонувала зат: 
основу. 

АН|НЯ ЧЕРГИ ДЕННО! ВИСТУПИЛА: Комюсар В.В. 
т громадськоТ ради був розглянутий на засщанш 

кення бу.ли взят1 до вщома та опрацьоваш . Комюсар 
е ердити Регламент громадськоТ ради та взятй його за 

ГОЛОСУВАЛИ: за «24», проти - «О», утримались - «О». 

ВИР1ШИЛИ: затвердити Регламент громадськоТ ради та взяти його за основу. 

к У 

ВИСТУПИВ 3 ПЕРШОГ 
пункт 5.8 Регламенту ви 
доповнення до поряд: 
засщанш громадськоТ р 
комггету (вщ 1меш ком: 
ради. Про включения пи 
денного решения в ц^ло^: 
засщанш». 

О ПИТАНИЯ: Кучинський В.1., який запропонував 
]сласти в наступн^й редакщТ: «У виняткових випадках 

денного можуть вноситися безпосередньо на 
ади головою ГР, заступниками голови, головою 
ету) та за пропозишею третини член 1 в ГромадськоТ 
тання до порядку денного та затвердження порядку 
у приймаеться б1льш1стю член1в ГР, присутн1х на и 

ГОЛОСУВАЛИ: за «24», проти - «О», утримались - «О». 

ВИР1ШИЛИ: врахуват!-
Регламенту викласти и 
доповнення до порядку 

пропозищю Кучинського В.1. та пункт 5.8 
наступнш редакцГТ: «У виняткових випадках 
денного можуть вноситися безпосередньо на 

засщанн! громадськоТ ради головою ГР, заступниками голови, головою 
комитету (вщ 1мен1 ком11ету) та за пропозиц1ею третини члешв ГромадськоТ 
ради. Про включения питания до порядку денного та затвердження порядку 
денного р1шення в цшому приймаеться бшышстю член1В ГР, присутшх на и 
засщанн!». 

3 ПЕРШОГО ПИТАНИЯ 
прийняти Регламент робот: 

ГОЛОСУВАЛИ: за «24», 

ВИСТУПИЛА: Комюар В.В., яка запропонувала 
ги громадськоТ ради в цшому (Додаток № 2). 

проти - «О», утримались - «О». 



В ПРИЛИЛИ: прийняти 
(Додаток № 2). 

проект Регламенту роботи громадськоТ ради в цшому 

П.З ДРУГОГО ПИТАНИЯ ЧЕРГИ ДЕННОГ ВИСТУПИЛИ: 
Представник ДншропетровськоТ облдержадмшютрацГТ - секретар громадськоТ 

шформувала про порядок та мету проведених в 
облдержадмшютрацГТ ^онкурав з визначення програм (проектов, заходГв), 
розроблених шститутлми громадянського суспшьства, для виконання 
(реал!зацп) яких надаеться фшансова тдтримка. 
Крещук К.В. доповнилг. доповгдь БшецькоТ'О.В. та запропонувала створитй 
робочу групу з члешв громадськоТ ради: Комюсар В.В., Крещук К.В. 
Богданова М.Ю., Крижг новськоТ Ж.М., Костомарова С.Л. та представника вщ 
ком1тету з питань сощгльного захисту йаселення ЗюзшоТ 0.1. (за згодою), з 

Крещук К.В., з метою розроблення пропозицш щодо 
нних процедур проведения конкурав з визначення 
ход1в), розроблених институтами громадянського 

вщповщальною 
запровадження електро 
програм (проект!В, зе 
суспшьства, для виконання (реал1зацп) яких надаеться фшансова тдтримка. 

ГОЛОСУВАЛИ: за «24> , проти - «О», утримались - «О». 

ВЙР1ШИЛИ: Створити робочу групу з розроблення пропозицш щодо 
запровадження електро нних процедур проведения конкурс1в з визначення 
програм (проектов, заходов), розроблених институтами громадянського 
суспшьства, для виконання (реал1зацп) яких надаеться фшансова пщтримка, 
31 складу члешв громадськоТ ради Комюсар В.В., Крещук К.В. 
Богданова М.Ю., КрижановськоТ Ж.М., Костомарова С.Л. та представника 
комитету з питань социального захисту населения ЗюзшоТО.1. (за згодою), з 
в!дпов1дальною Крещук К.В. 

III. 3 ТРЕТЬОГО ПИТА 
який запропонував вк|л 
суспшьства, яю не 
Дншропетровськш облА 
громадськоТ оргашзацГ! 
Олександровича \ Ва 
уповноваженого цредст 
Бардука 1горя Дмитров 
громадськоТ ради при 
члешв комхтету без прав 
Воронько О. Д. об грунт/ 
рекомендованих ос1б. 

ЯНЯ ЧЕРГИ ДЕНН01 ВИСТУПИЛВ: Воронько О.Д., 
ючити представниюв шститупв громадянського 
увшшли до складу громадськоТ ради при 

ержадмшютрацп-уповноважених представниюв вщ 
«Шлях майбутнього»: Васильченка Дмйтра 

сильченка. Свгена Олександровича, а також 
авника вщ громадськоТ оргашзацП' «1деТ новацш» 
нча до складу ком1тету з питань охорони здоров'я 
Дншропетровськш облдержадмЫстрацп у якост! 

а голосу. 
вав дану рекомендашю професшною подготовкою 

ГОЛОСУВАЛИ: за «24», проти - «О», утримались - «О». 
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ВИР1ШИЛИ: включи* 
оргашзацй «Шлях ма: 
Васильченка Свгена 0.г| 
вщ громадськоТ органу 
складу ком1тету з 
Дншропетровсьюй обдф 
голосу. 

ПИ Г. 1У.З ЧЕТВЕРТОГО 
Крещук К.В звггувала 
розгляду звернення 
громадськоТ ради пр 
утворёння Обух1ВськоТ 

ВИР1ШИЛИ: • 
4.1.Взяти до вщома 4в1Т робочоТ групи з 

и уповноважених представниюв вщ громадськоТ 
.^бутнього»: Васильченка Дмитра Олександровича й 

ександровича, а також уповноваженого предс'тавника 
1зац1'Т «1деТ новаций» Бардука Ггоря Дмитровича • до 

Питань охорони здоров'я громадськоТ ради при 
.ержадмшютрацп у якосп член)в ком!тету без право 

АННЯ ЧЕРГИ ДЕНН01 ВИСТУПИЛА: 
про результата роботи РобочоТ групи з питания 

громадськоТ оргашзацй «Свромайдан-Дншро» до 
и Дншропетровсыай облдержадмшютрацп щодо 
ЭТГ з центром в смт. Обух1вка. 

громадсько! орган1зац1 
питания розгляду звернення 

«Свромайдан-Дншро» до громадськоТ ради при 
Дншропетровськш обл,кержадмшютрацп щодо утворёння Обух1вськоТ ОТГ з 
центром в смт. Обух1вка. 
4.2. Голов! ГромадськоТ ради Мотрюку О.В. розглянути протокол робочоТ 
групи з питания розгл щу звернення громадськоТ оргашзацй «Свромайдан-
Дншро» до громадськоТ ради при Дншропетровськш облдержадмшютрацп 
щодо утворёння Обух1вськоТ ОТГ з центром в смт. Обух1вка з подальшим 
направлениям його голов! ДншропетровськоТ облдержадмшютрацп. 

У.З П'ЯТОГО ПИТАНИЯ 
Мирончук В.Я. запр 
ДншропетровськоТ о 
можлив!сть щодо вю|: 
ДншропетровськШ об 
використання субвенц 
проектш, буд!вельно-р 
розвитку С1мейних та 
забезпечення дггей-сир 
включити до складу 
Кучинського В.1., Б 
Тараненко 1.М.,. Ворон 
питань сощального зах 
кандидатури щодо мо 
використання субвенц 
проектт, буд1вельно-р 
розвитку Ымейних та 
забезпечення Д1тей-сйр| 

ЧЕРГИ ДЕННОГО ВИСТУ ПИВ: 
опонував присутшм звернутися до голови 
элдержадмшютра'цй з пропозищею розглянути 
ючення пред ставник! в вщ громадськоТ ради при 
лдержадмшютрацй до складу комюп ^ з питань 
ГТ з державного бюджету мюцевим бюджетам на 
;монтн1 роботи, придбання житла та примщень для 
нших форм виховання, наближених до Ымейних, та 
1Т, оЫб з Тх числа. Мирончук В.Я. запропонував 

таю кандидатури вщ громадськоТ ради як 
эйчука П.С., Сичевського Е.Л. Крещук К.В. 
ько О.Д., Литвяков В.Л. та представника ком1тету з 
исту Зюзшу 0.1.(за згодою), яю запропонували сво'Т 

жливост1 включения Тх до складу .комюп з питань 
й з державного бюджету мюцевим бюджетам на 
гмонтш роботи, придбання житла та прим1щень для 
1нших форм виховання, наближених до Ымейних, та 
т, ос1б з Тх числа. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за «21», проти - «1», утримались - «1». 

ВИР1ШИЛИ: Звернутися 
з пропозищею розгл.1 
громадсько'Т ради 
Кучинського В.1., Б 
Тараненка 1.М., Ворой 
питань сощального захю 
використання субвенш 
проекта!, буд!вельно-р 
розвитку с1мёйних та 
забезпечення д1тей-сир 

до голови ДншропетровськоТ облдержадмшютрацп 
нути можливють щодо включения представниюв 
при Дн 1 пропетровсью й облдержадмшютрацп: 

эйчука П.С., Сичевського Е Л Крещук К.В., 
ька О.Д., Литвякова В.Л. та представника комитету з 
сту Зюзшу 0.1.(за згодою) до складу комюй з питань 
Т з державного бюджету мюцевим бюджетам на 

змонтш роботи, придбання житла та прим1щень для 
;нших форм виховання, наближених до амейних, та 
Т, ОС1б з Ух числа. 

VI.3 ШОСТОГО 
яка запропонувала кан 
облдержадмшютрацц з 
його до складу конк 
позичальншав агропро 
заход1в в агропромис 
ДншропетровськоТ облд 

ПИТДННЯ ЧЕРГИ ДЕННО! ВИСТУПИЛА: Крещук К.В., 
дидатуру Мирончука В.Я. подати на розгляд голови 
пропозищею розглянути можливють щодо включения 
урсно'Т КОМ1С11 з вивчення перелоку пщприемств-
мйслового комплексу для фшансовоТ пщтримки 
ловому комплекс! шляхом здешевлення кредит!в 
ержадмшютраш'Т. 

3 ШОСТОГО ПИТАНИЯ ВИСТУПИЛИ: Кучинський В.1. 1 Тараненко 1.М. , 
як! запропонували допрвнити список власними кандидатурами на розгляд 
голов! облдержадмшттрацн з можливютю включения 'Тх до складу 
конкурсноТ комюп з вивчення перелшу пщприемств-позичальниюв 
агропромислового комплексу для фшансовоТ пщтримки зйход1в в 
агропромисловому комплекс! шляхом здешевлення кредит!в. 

ГОЛОСУВАЛИ: за «22> , проти - «1», утримались - «1» 

ВИР1ШИЛИ: звернутися до голови ДншропетровськоТ облдержадмшютрацй 
з пропозищею розглянути можливють включения представниюв вщ 

при Дншропетровськш облдержадмшютрацн: 
ського В.1. й Тараненка 1.М до складу конкурсноТ 
ел!ку пщприемств-позичальниюв агропромислового 

громадсько1 ради 
Мирончука В.Я., Кучи* 
комюп з вивчення пер 

МирончукВ.Я. запропс 

комплексу для фшансовоТ пщтримки заходов в агропромисловому комплекс» 
шляхом здешевлення кредшчв. Дана пропозищя обгрунтована профшьною 
осв1тою кандидат в. 

УШ.З СЬОМОГО ПИТАНИЯ ЧЕРГИ ДЕНН01 ВИСТУПИВ: 
нував подати на розгляд голов! ДншропетровськоТ 

облдержадмшютрацц кандидатуру Крещук К.В. з- пропозищею 
МОЖЛИВЮТЬ включения 
забезпечення проведек 

розглянути 
и до складу репональноТ комюп з оцшки та 

ня конкурсного вщбору швестицШних програм 



(проектов), що можуть реал13овуватися за рахунок коптив державного фонду 
репонального розвитку 

3 СЬОМОГО ПИТАНИЯ ВИСТУПИЛИ: Зюзша 0.1., Тараненко 1.М., та 
БойчукП.С., як1 запропонували розглянути можливють включения Тх 
кандидатур до складу дано'Т комюп. 

ГОЛОСУВАЛИ: за «22> 

Крещук К.В., Таранеш 
питань сощального за> 
релональноТ комюп з 
вщбору швестицШних 

, проти - «1», утримались - «1». 

ВИР1ШИЛИ: звернутися до голови ДншропетровськоТ облдержадмшютрацп 
з пропозищею щодо можливост! включения кандидатур вщ громадськоТ ради 

а 1.М., Бойчука П.С. та прёдставника ком1тету з 
исту населения ЗюзшоТ О.1. (за згодою) до складу 
оцшки та забезпечення проведения конкурсного 

програм (проект1в), що можуть реал!зовуватися за 
рахунок коптив державюго фонду репонального розвитку. 

Х1П.З ВОСЬМОГО ПИТ. 
Крещук К.В. пошформу 
агропромислового комд. 
затверджено'Т решениям 
Комюсар В.В. запропоН 
члешв громадськоТ ради 
ршення не приймалось. 

АННЯ ЧЕРГИ ДЕННО! ВИСТУПИЛИ: • 
вала про проект змш до Програми пщтриМки 

лексу ДншропетровськоТ област*1 у 2017-2021 рр., 
;0,ншропетровськоТ обласно'Т ради вщ 02.12.2016 р. 

увала даний проект змш довести до вщома вс1'х 
шляхом ознайомлення з ним. По восьмому питанию 

1Х.З ДЕВЯТОГО 
обгрунтувала необхщнф 
реал1зацп державно'Т 
незахищених громадяй 
забезпеченост! потребую 
запропонувала створити 
перев1рки. 

ПИТДННЯ ЧЕРГИ ДЕННО! ВИСТУПИЛИ: Крещук К.В. 
ть проведения громадськоТ експертизи, в частиш 
олггики в галуз1 социального захисту сощально 

яю внаслщок недостатньоТ материально!" 
ть допомоги та сошальноТ пщтримки. Крещук К.В. 
робочу групу,з правом складення питань можливо 

3 ДЕВЯТОГО ПИТАНН Я ВИСТУПИЛИ:: 
Тараненко I. М. звернур 
попереднього мошторин 
Богданов М.Ю. наголоси 

проведения увагу присутшх на необхщност! 
-у стану справ з даного питания, 
в на можливих правових аспектах такоТ експертизи. 

Комюсар В.В. зазначила, що порядок -проведения громадською радою 
вказано'Т експертизи визначений в Регламент! громадськоТ ради. 
Крещук К.В. запропонув зла створити експертну групу та ТТ очолити. 
Тараненко 1.М., Бойчук Г1.С., Богданов М.Ю, Харченко В.В., Мирончук В.Я., 
Л1твяков В.Л., Зюзша ОЛ., Сорока Г.Л. запропонували до складу експертно'Т 
групи власш кандидатури. 
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Комюсар В.В. запропо 
окремо за склад експ^ 
експертизи. 

чувала роздшити дане питания на 2 та проголосувати 
ртно'Т групи та окремо - за проведения громадськоТ 

ГОЛОСУВАЛИ 3 ПИТ АННЯ № 9.1: за «22», проти - «О», утримались — «О» 

9.1.ВИР1ШИЛИ: Затв 
громадськоТ ради: 
Харченка В.В., Миронг4; 
чол1 з Крещук К.В. Др; 
експертну групу. 

зрдити склад експертно'Т фупи з представниюв 
Тараненка 1.М., Бойчука П.С., Богданова М.Ю, 

ука В.Я., Л1твякова В.Л., ЗюзшоТ О.Ц Сороки Г.Л. на 
ручити експертшй груш розробити положения про 

ГОЛОСУВАЛИ3 ПИТ \ННЯ № 9.2.: за «21, проти - «О», утримались - «1». 

п 9.2. ВИР1ШИЛИ: 
ДншропетровськоТ об л, 
питания реал1зацн деря 
незахищених громад^ 
забезпеченост! потребу 

Х.З ДЕСЯТОГО ПИТАНИЯ 
яка запропонувала 29 
чергового заседания 
облдержадмшютраш'Т з 

ВИР1ШИЛИ: 29 серпн 
проведения чергового 
обласнш державной ад^1 

ровести громадську експертизу Д1Яльност1 
д ержадм 1 н 1 страц 11, ТТ структурних шдроздшв з 

:авноТ политики в галуз! сошального захисту сощально 
н, *ЯК1 внасл1док недостатньо'Т матер^альноТ 
оть допомоги та сощально'Т пщтримки. 

ЧЕРГИ ДЕНН01 ВИСТУПИЛА: Комюсар В.В. , 
с}ерпня поточного року обрати датою для проведения 

громадськоТ ради при Дншропетровськш 
часом проведения з 14.00 до 16.00. 

я поточного року обрати наступною датою для 
заседания громадськоТ ради при Дншропетровськш 
шютраци з часом проведения з 14.00 до 16.00. 

XI.3 роздшу «Р1зне» 
11.1.ВИСТУПИЛА: 
Комюсар В.В зачитал^ проект шформащйного запиту, поданого головою 
ком1тету з питань екодоп'Т, енергозбереження та використання природних 
ресурсов Каракуцею В.М. до директора дейартаменту еколоп'Т та природних 
ресурЫв ДншропетровоысоТ облдержадмшютрацй Стршець Р.О. з приводу 
надання пояснень щодо 
нацюнального парку 
шдтримати. 

ГОЛОСУВАЛИ: за «21, 

ВИР1ШИЛИ: направит л 
екологп та природних 
Стршець Р.О. з проханн 

гальмування процесу погодження Проекту створення 
«Оршьський» ' та запропонувала проект решения 

проти - «0», утримались - «1». 

запит на шформащю до директора департаменту 
ресурс'ш ДншропетровськоТ облдержадмшютрацй 

ям надати шформащю, яка е публ1чною. 



11.2.ВИСТУПИЛА:Кре 
голови Дншропетрон' 
включения представни^ 
Костомарова С.Л. до 
подготовки до стало'Т ро< 

ГОЛОСУВАЛИ: за «18 

облдержадмшютрацп 

щук К.В. запропонувала шдтримати звернення до 
ськоТ облдержадмшютрацп щодо можливост! 
Гв громадсько'Т ради: Сичевського Е.Л., Крещук К.В., 

с|кладу обласного штабу з питань оргашзацй якюно'Т 
5оти в осшньо-зимовий перюд 2018/2019 роки. 

проти - «0», утримались - «2». 
ВИР11ПИЛИ; направ^ти звернення до голови ДншропетровськоТ 

щодо можливост!- включения представникш 
громадськоТ ради: Синевського Е.Л., Крещук К.В., Костомарова С.Л. до 
складу обласного штаб 
роботи в осшньо-зимов: 

у з питань оргашзацй якюно1 пщготовки. до стало1 
т перюд 2018/2019 роки. 

11.3. ВИСТУПИЛА: Кр 
до голови Дншропе 
включения представниЦ1 
Костомарова С.Л. до 
енергоноспв в область 1 

ещук К.В., яка запропонувала шдтримати звернення 
т|ровськоТ облдержадмшютрацп щодо можливосп 

в громадськоТ ради: Сичевського Е.Л., Крещук К.В., 
складу обласноТ комюп з питань забезпечення 
своечасних розрахунюв за Тх споживання. 

ГОЛОСУВАЛИ: за «20> 
ВИР1ШИЛИ: тдтриц, 
облдержадмшютрацп з 
представниюв громад' 
Костомарова С.Л. до 
енергоноспв в область 1 

, проти - «0», утримались - «0». 
ати звернення до голови ДншропетровськоТ 

рропозищею розглянути можливють щодо включения 
ськоТ ради: Сичевського Е.Л., Крещук К.В., 

складу обласноТ комюп з питань забезпечення 
своечасних розрахунюв за Тх споживання. 

11.4.ВИСТУПИЛИ: 
Крещук К.В. звггувалагро проведену роботу з громадськютю мюта Кривого 
Рогу щодо реконструкщ: парку 1М. Ф.Мершовцева. 
Воронько О.Д. пошформував про проведену роботу по наданню роз'яснень 
на звернення прашвьиюв медичного училища мюта Кривого Рогу 
Дмпр1еваВ.М. 
ВИР1ШИЛИ: взяти до вщома зв1т Кр1щук К.В. та звггВрронька О.Д. 

Голова громадськоТ ради 
при Дншропетровсьюй с 
державшй адмшютрацп 

бласнШ 

Секретар громадськоТ ради 
при Дншропетровськш орласнш 
державнш адмшютрацп 

09.07.2018 р 

О.В.МОТРКЖ 

О.В.БШЕЦЬКА 


