ПРОТОКОЛ
установчих зборів по формуванню нового складу
громадської ради при Миколаївській районній державні адміністрації
12.07.2019 р.

смт. Миколаївка

№1

Присутні: 6 інститутів громадянського суспільства
Відсутні:0
Запрошені: голова Миколаївської районної державної адміністрації Л. А.
Висоцька
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження рекомендованого порядку денного установчих зборів.
2. Про інформування Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки
Установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для
формування Громадської ради при Миколаївській райдержадміністрації.
3. Про обрання робочих органів установчих зборів (голову, секретаря, членів
лічильної комісії).
4. Проведення голосування по обранню складу Громадської ради та
затвердження складу Громадської ради.

1. Про затвердження рекомендованого порядку денного установчих
зборів.
СЛУХАЛИ:
Завідувача
сектору
комунікацій
з
громадськістю
райдержадміністрації Кібкало Д. Л., яка повідомила, що ініціативною
групою попередньо підготовлений рекомендований порядок денний
установчих зборів такого змісту:
- Про інформування Ініціативної групи про проведену роботу з
підготовки Установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства для формування Громадської ради при Миколаївській
райдержадміністрації.
Про обрання робочих органів установчих зборів .
Проведення голосування по обранню складу Громадської ради та
затвердження складу Громадської ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити рекомендований порядок денний проведення
установчих зборів з формування Громадської ради при Миколаївській
райдержадміністрації.
Результати голосування:
“За” - __6______, “проти” - __0__, “утримались” - 0__.

2. Про інформування Ініціативної групи про проведену роботу з
підготовки Установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства для формування Громадської ради при Миколаївській
*-*
• •
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раидержадміністрацн
СЛУХАЛИ:
Завідувача сектору комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації Кібкало Д. Л., яка повідомила, що відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996
“Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики”, з метою створення нової громадської ради для створення умов
для більш широкого представництва громадськості в процесі формування та
реалізації державної політики в районі,
розпорядженням голови
Миколаївської райдержадміністрації від 01.04.2019 року №57/А-2019
утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з
обрання
нового
складу громадської ради
при
Миколаївській
райдержадміністрації у складі 7 осіб.
Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу.
Станом на 25 квітня 2019 року до ініціативної групи надішли заяви про
участь в установчих зборах від 6 інститутів громадянського суспільства.
Серед інститутів громадянського суспільства, що подали заяви є
представники різних напрямків та сфер діяльності: 3 профспілкових
організації, 1 ветеранська організаці та 2 громадські організації. Всі подані
організаціями документи відповідають вимогам Постанови Кабінету
Міністрів України № 966 та зареєстровані на засіданні ініціативної групи.
Таким чином, 6 представників організацій, які виконали вимоги
зазначеної постанови, були запрошені на установчі збори для формування
нового складу Громадської ради. Порядок підготовки до установчих зборів,
визначений зазначеною вище постановою Кабінету Міністрів України
дотримано, роботу зборів можна розпочинати.
ВИРІШИЛИ: Інформацію Кібкало Д. Л. взяти до відома.
Результати голосування:
“За” - __6____, “проти” - 0___, “утримались” - 0__.
3. Про обрання робочих органів установчих зборів.
СЛУХАЛИ: Школенко В. Ф.__ який озвучив питання про обрання
робочих органів установчих зборів (голову та секретаря, членів лічильної
комісії).
ВИСТУПИЛИ: Школенко В.Ф., який запропонував головуючим
установчих зборів обрати Поломарьова В. М.
Поломарьов В. М. запропонував секретарем зборів обрати Щербину
Л. Д.
Щербина Л. Д. запропонувала лічильну комісію обрати у кількості
З__осіб. Інших пропозицій не надійшло.
Персонально було запропоновано до складу лічильної комісії обрати:
- Слабенка С. І.
- Кудерську 1.1.
- Петриченко І. Й.
ВИРІШИЛИ:

1. Головою установчих зборів обрати Поломарьова В. М.
2. Секретарем зборів обрати Щербину Л. Д.
3. Лічильну комісію обрати у складі трьох осіб, а саме: Слабенка С. І.,
Кудерську 1.1., Петриченко І. И.
Результати голосування:
“За” - 6, “проти” - 0, “утримались” - 0.

4.Про проведення голосування по обранню складу громадської
ради та затвердження складу Громадської ради.
СЛУХАЛИ:
Завідувача сектору комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації Кібкало Д. Л., яка ознайомила усіх присутніх з
інструкцією щодо заповнення бюлетеня для голосування за кандидатів на
членство в громадській раді при райдержадміністрації та запропонувала
учасникам, які отримали бюлетені для голосування, здійснити своє
волевиявлення.
ВИСТУПИЛИ: Голова лічильної комісії Слабенко С. І. який оголосив
результати голосування, зачитав протокол лічильної комісії по підбиттю
підсумків голосування про обрання складу громадської ради при районній
державній адміністрації (протокол додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити склад громадської ради при Миколаївській районній
державній адміністрації:
№з/
Назва інституту громадянського
Прізвище, ім’я, по
п
суспільства
батькові представника
1
«Миколаївське районове козацьке
Поломарьов В. М.
товариство ім.Івана Сірка» Чорноморського
козацького з'єднання
2
Миколаївська районна Одеської області
Петриченко І. Й.
профспілкова організація працівників
охорони здоров'я
3
Громадська організація ветеранів
Школенко В.Ф.
Миколаївського району Одеської області
4
Миколаївська районна організація
Кудерська І.І.
Профспілки працівників культури України
5
Щербина Л.Д.
Миколаївська районна організація
Профспілки працівників освіти і науки
України
6
Слабенко С. І.
Миколаївська районна організація в
Одеській області Всеукраїнської
громадської організації інвалідів «Союз
Чорнобиль України»

2. Рекомендувати районній державній адміністрації затвердити склад
громадської ради на підставі протоколу установчих зборів від 12.07.2019 р.
№ 1.
3. Оприлюднити протокол установчих зборів від 12.07.2019 № 1 та
відомості про склад громадської ради на офіційному веб-сайті Миколаївської
районної державної адміністрації.

Голова установчих зборів
Секретар установчих зборів

%'0^<хьлл^аМ>о& $ ■^
сллїі и/,-

