
IIРОТОКОЛ
виi'зноТ нарадп членiв Громадськоi ради при Дерrкавному агентствi резерву Украiни на

на територii.ЩI "Охтирськшй КХII"

07 вересня 2020 року l 1.00 год. MicTo Охтирка

IIРИСУТН l:

Членu zpoMalcbKoi pad u:
l) Бизов С.С. - голова Громадськоi ради (на конференu-зв'язку);
2) Беклемiщев С.О. - прелставник Гроrrtалськоi оргаrtiзаuii <Миротворечь Запорirкжя>;
3) Войтюк О.В. - представник Громалськоi органiзацii <Суспiльний захист громадян);
4) КаМИШНа О,М. - представник ГромалськоТ органiзачii <Бюро приватних виконавцiв
<Альтернатива>;
5) Малий Я.О. - прелставник Громадськоi органiзачiТ <YKpaiHa - краТна майбутнього>;
6) Манойло Я.В. представник ГромадськоТ органiзачii <Волонтерський центр <Сднiсть> (на
конференц-зв'язку);
7) Янюк В.Ю. - представник Громадськоi органiзачiТ <Черкаський союз учасникiв АТО>.

IHuti уча<,ttuкu:
Коряченко В.М. - головний iнженер !П "Охтирський КХП"l
Гучков О.С. - радник лиректора [П "Охтирський КХП";
Батсньов Ю.L начальник млина ДП "С)хтирський КХП":
Захарян [авiл громалський дiяч. головний ана,,liтик з l]итань стратегii та розвитку громадськоТ ради

(на громадських засадах).

ПОРЯДОКДЕННИИ

J. Про госполарську дiяльнiсть ЩП "Охтирський КХП" за перiол з 20l4 р. по 2020 р.2. Обговорення пропозицiй щодо покращення стану справ !1-1 "Охтирський КХП".
3. обговорення питань щодо поновлення повноцiнноi роботи ДП "охтирський КХП".

ВИРIШИЛИ:

З першого питання порядку де}itlого:

С.l.vхаlu: Коряченка Вололимира Миколайовича, який озвучив ilrформачiю про стан справ на .ЩП
"ОХТиРСький КХП" (коротка довiдка про tРiнансово-господарську дiяльнiсть [П "Охтирський КХП" за
перiол з 20l4 по 2020 роки додасться), а також озвучив проблемнi питання щодо дiяльностi пiдприсмства.

В uс,пу t t ul u:

Гучков Олександр Сергiйович, який iH(lopMyBaB про участь керiвничтва у вирiшlеннi питання щодо
забезпечен ня дiяльностi п iдприсмства.

YxBatulu:
l1 iнфорvачiю доповiдачiв взяти до вiдома:
2) рекомендувати т.в.о. голови .щерrкрезерву Украiни звернутися до Керiвника !п "охтирський

КХП" з пропозичiсю лоручення щоло органiзаuii аналiтичноТ перевiрки господарськоi дiяльностi
пiдприсмства [П "Охтирський КХП" за ocTaHtri 5 poKiB, у roMy числi iз залученням фахiвчiв вiд
громадськостi;

3) рекомендувати т,в,о. голоsи Держрезерву Украiни звернутися до Керiвника .ЩП "Октирський
КХП" з пропозичiею доручення органiзачii службовоТ перевiрки iнформачiI, яка вiдома
громалькостi. на предме] сулових спорiв.

4) налаri тримати на громадсько]\l) коtllролi ltиtаtlня tP iHatlco во- госп одарс bкoi лiяльностi !,ll
"Охтирський КХII" та сlLовиr спорiв,
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Го-lосувапч: 6 - за, 0 - проти, l-утримались.
З лругого та третього питань порядку денного:

Слухсuu; Войтюка О.В., Малого Я.о., якi запропону8али вiдпрацювати алгоритм дiй лля вивчення

питань, якi виникли при обговорсннi покращення стану справ !П "Охтирський КХП".
Bltc.пt у-пч-,tч., Камишина О,М., БеклемirЧев С.о., Янюк В.Ю.. якi висловилися Щодо подальшоТ

дiяльностi {П "Охтирський кхп" ,l,a, перш за все, необхiлносr,i проведення низки внррiшнiх
контроль}lих i зовнiшиiх аудиторських перевiрок госполарськоТ i юридичноТ претензiйноi дiяльностi ,ЩП

"Охтирський КХП" iз активiзаtrii' повернення дебiторськоТ заборгованос,гi пiдприсмству.

YxBaqu.,tu:
l ) iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома:
2) Кьuuulнiй О.М., Бекпе,uitцеву С.О., Янюну В.Ю. - у 7-денний TepMiH забезпечити iнформування

,щержавного агентства резерву украiни про результати виiъноi наради громадськоi ради при

[ержавному агентствi резерву Украiни на ЩП "Охтирський КХП" (вiл 07 вересня 2020 р.) шляхом

перелачi протоколу виiЗноi наради у вiддiл органiзацiйно аналiтичного забезпечення дiяльностi

!ержрезерву та лля розмiщення його на сайтi Щержрезерву;
З) Бчзову С.С. _до l2 листопада 2020 р. розглянути необхiднiсть та моlкливiсть органiзацii насryпноi

робочоi зустрiчi з даних питань на .ЩП "Охтирський КХП" (виiЪноi чи у режимi онлайн) та на

iнших пiдприсмствах (органiзачiях) з системи ,Щержавного агеtlтствq резерву УкраТни.

Го-lслсуваlu,. 7 -за,0- проти,0 - утримirлись,

Голова Громадськоi рали С.С. Бпзов

Секретар виiЗноi о.В. llоitтюк

l,-___-.
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