Протокол
Засідання Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації
м. Київ, пл. Л. Українки,1 (кім.700)

13.04.2017 року, 11-00

Присутні: 23 члена ГР при КОДА (Додаток1).
Слухали: Голову ГР при КОДА Рейніша Л.В., який привітав Членів ГР при КОДА та
запропонував наступний Порядок денного:

1. Затвердження плану роботи ГР при КОДА:
Доповідач: Голова ГР при КОДА Рейніш Л.В.

2. Різне.
Доповідачі: Голова ГР при КОДА Рейніш Л.В.
Голова Комітету по запобіганню та протидії корупції - Злиденний В.М.
Голосували за Порядок денного:

«за» - 19;
«проти» - 0;
«утримались» -0.
Рішення прийнято

Рейніш Л.В. запропонував Заливній Л.М. надати інформацію про повноваження
Громадської ради при КОДА та її членів.
Інформація Заливній Л.М. було прийнято до уваги.
Слухали:
По пункту 1: Рейніша Л.В., який запропонував План взаємодії Громадської ради
з Облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, з Київською обласною радою,
іншими установами, організаціями та проведення консультацій з громадськістю на 20172018 роки, який складається із 90 пунктів. Даний план було розіслано членам та експертам ГР при КОДА по електронній пошті (надалі ПЛАН).
Стариков О.І. запропонував доповнити п.7 ПЛАНУ словами «…щодо створення «Національного військового кладовища».
Каплій О.В. надав пропозицію щодо передачі даного питання на розгляд профільної комісії.
Голосували щодо передачі питання на розгляд профільної комісії :
«за» - 19;
«проти» - 0;
«утримались» -0.
Рішення прийнято
Експерта Коваля О.М., який запропонував провести моніторинг роботи ЦНАПів, яку доручити Комітету по запобіганню та протидії корупції.
Голосували за проведення моніторингу роботи ЦНАПів :
«за» - 19;
«проти» - 0;
«утримались» -0.
Рішення прийнято
Чайку А.С., який запропонував видалити п.п. 9,18,19,20,21,45,52,58,59,79 із ПЛАНУ.

Голосували за видалення пунктів із ПЛАНУ: «за» - 18;
«проти» - 0;
«утримались» -1.
Рішення прийнято
Голосували за План в цілому:
«за» - 23;
«проти» - 0;
«утримались» -0.
Рішення прийнято
По пункту 2: слухали Злиденого В.М. який доповів ситуацію з пікетувальниками та запропонував створити експертну групу в комітеті інфраструктури, туризму та торгівлі .
Голосували за створення експертної групи в комітеті інфраструктури, туризму
та торгівлі: «за» - 21;
«проти» - 0;
«утримались» -2.
Рішення прийнято
Слухали Рейніша Л.В. який наголосив, що є багато невирішених питань щодо пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до
компетенції Київської обласної державної адміністрації, деякі з них: вартість проїзду,
відсутність затвердженої мережи автобусних маршрутів Київської області, наслідки проведення обласних конкурсів на перевезення пасажирів, наявність нелегальних перевезень, відсутність компенсації перевізникам вартості проїзду пільгових категорій громадян
тощо. З метою підготовки пропозицій щодо розв'язання вище названих проблем, які є
суспільно значущими для Київщини, для їх врахування КОДА у своїй роботі,- запропонував провести громадську експертизу оцінки діяльності КОДА та ефективності прийняття
і виконання їй рішень, програм, реалізації владних повноважень щодо пасажирських перевезень у Київський області. Від ГР при КОДА в робочу групу для проведення експертизи
запропонував членів та експертів Громадської ради: Злиденного В.М.(відповідальна
особа від ГР), Коваля О.В., Бута Ю.О., Лунейко В.Л., Чайку А.М.
Голосували за проведення громадської експертизи діяльності КОДА та ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації владних повноважень щодо пасажирських перевезень та включення Злиденного В.М., Коваля
О.В., Бута Ю.О., Лунейко В.Л., Чайку А.М. до робочої групи: «за» - 22;
«проти» - 0;
«утримались» -1.
Рішення прийнято
Слухали Чайку А.С, який доповів що останнім часом на угоду ЄС та Америки в законодавство України вносяться зміни, які не сприймаються українським суспільством та протирічить загальним засадам суспільства таким як «сім’я» та «сімейні цінності». Запропонував звернутися до владних інституцій всіх рівнів щодо недопущення змін у законодавстві щодо «особливої підтримки» осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацію.
Голосували за звернення до владних інституцій : «за» - 18;
«проти» - 1;
«утримались» -2.
Рішення прийнято
Голова ГР при КОДА

Л.В. Рейніш

Секретар засідання

Н.П. Татарчук

