
протокол
засiдання ЛЪ2 Громадськоi ради при Щсржавному агентствi резерву Украiни

3l серпня 2020 р., I 5 zod. 00 хв. У ouc tпа н ц i й н auy онл а iчч|l op,tt а tп i

ПРИСУТНI:
LIпенu zромadськоi' раdu:

l) Беклемiщев С.О. - представник ГромадськоТ органiзацiТ кМиротворець Запорiжжя,,;
2) Бизов С.С. - представник Громадськоi органiзацii <l_{eHTp Полiти ко-правовоТ освiти);
З) Войтюк О.В. - представник ГромадськоТ органiзацii кСуспiльний захист громадян);
4) Воронцов Б.В. - представник ГромадськоТ органiзацii (Мiжнародний антикрим iнальний

ал ья н с);

, 5) .Щунаев l.B. - представник ГромадськоТ органiзацii (Слобожанськi стратегii>;
6) Камишна О.М. - представник ГромадськоТ органiзацiТ кБюро приватних виконавцiв

<Альтернатива>;
7) Козиренко М.В. - представник ВсеукраТнськоТ асоцiацiТ <Експортери та Iмпортери

М'ясноI та молочноТ продукцii>;
8) Косенко В.А. _ представник ГромадськоТ органiзацiТ кСоюз працiвникiв сфери безпеки>;
9) Малий Я.О. - представник ГромадськоТ органiзацii кУкраТна - краТна майбутнього>;
l0) Манойло Я.В. - представник Громадськоi органiзацiТ кВолонтерський центр

<Сднiсть>;
ll) Янюк В.Ю. - представник Громадськоi органiзацiТ <Черкаський союз учасникiв АТО>;

ПОРЯДОК ЛЕIIНИИ.

l. Про затвердження порядку денного.
2. Про створення KoMiTETiB Грома,лськоi рали.
З. Про обрання голiв KoMiTgгiB Громадськоi ради.
4. Про розгляд i затвердr(ення проекгу плану дiяльностi Громадськоi ради на l2 мiсяцiв,

ВИРIШИЛИ:

З пеDшого питання порядку денного:

Слуха.пu: Бизова Сергiя, голову ГромадськоТ ради при .Щержрезервi, який наявнiсть кворуму
для прийняття рiшень присlтнiми членами ГромадськоТ ради (присутнi l2 осiб з l3 обраних членiв)
i оголосив проект порядку денного.

Вuрiшuлu: затвердити порядок денний засiдання }.ft2 Громадськоi ради.

Голосувалu: 1 l - за, 0 проти, 0 утрималося.

З другого питання порядку денного:

Слухалu: Бизова Сергiя, який запропонував утворити черговий робочий орган у складi
Громадськоi ради - Кадровий KoMiTeT i стисло перелiчив його ocHoBHi завдання.

Bupiutt+пu: },творити кадровий KoMiTeT Громадськоi ради.

Голосувалu: l l - за, 0 проти, 0 утрималося.
t



Вuс mупuв,. Беклемiщев С.О.

Вuрiuluпu: l) утворити кадровий KoMiTeT ГромадськоТ ради;

2) лоручити Беклемiщеву С.О. розробку положення про Антикорупцiйний
KoMiTeT i представити його на найближче засiдання ГромадськоТ ради;

3) рекомендувати yciM членам ГромалськоТ ради аКгивiзувати своТ зlсилля
щодо входженНя до складУ ycix трьоХ лворених KoMiTeTiB та проявляти iнiцiативу у
дiяльностi в Тх складi.

, Голосувалu: l0 - за, 0 проти, l утримався.

З четвертого питання порядку денного:

Слухалu: Войmюка ОлексанDра, який повiдомив про стан готовностi прOекту плану
дiяльностi на l2 мiсяцiВ (зzidно кТuпово2о полоJrення про zpo.MadcbKy раdу прч 

-MiHicmepcrпBi,

iHutoMy ценmральному opzaHi вuконавчо| влаdu, Раdi MiHicmpiB двmономноi Республiкч KptlM,
обласнiй, Кuiвськiй mа Севасmопольськiй .цiськiй, районнiй, районнiй у мм. KucBi mi СевасmБпо-пi
dерэtсавнiй аdмiнiсmрацiiлt, заmверdlсеноzо посmановою кму мggб в реdакцil' посmановч
Кабiнеrпу MiHicmpiB YKlэaiHu вiё 24 квimня 2019 р. М J53) i стисло о*ара*r"р"зу"uв проектнi
напря v и роботи по KoviTeTax.

Вuрiшu.ltu: l) затвердити план дiяльностi ГромадськоТ ради на найближчi l2 мiсяцiв;

2) доручити Войтюку О.В. передати затверджений план роботи до вiддiлу
забезпечення дiяльностi Агентства ilротягом двох днiв iтримати зворотнiй зв'язок з
ним щодо можливих технiчних уточнень, але без змiстовних змiн у планi дiяльностi.

Голосувалu: l0 - за, 0 проти, l утримався.

З тDетього питання порядку деllного:

Слухалu: Бизова Сергiя, який
голови Антикорупчiйного ком iTeT1 .

Голова Громадськоi ради

запропонував кандидатуру Беклiмiщева Сергiя на посалу

С.С. Бизов

Секретар зас о.В. Войтrок

2


