Протокол
проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів
громадянського суспільства з обрання Громадської ради при Михайлівській
районній державній адміністрації
05.02.2015
11.00

районна державна адміністрація

Присутні: уповноважені
представники
інститутів
громадянського
суспільства: Лукашенко С.І. (Михайлівський благодійний фонд «Здоров’я
для всіх»), Данилюк А.А. (профспілкова організація працівників АПК
району), Радченко Т. М. (районна організація ветеранів України), Білоконь
В.І., (Михайлівська районна організація Українського товариства мисливців і
рибалок), Тарасенко О.Ф. (Михайлівська районна територіальна організація
спілки ветеранів Афганістану), Міюц А.В.
(Асоціація фермерів
Михайлівського району); Сушко І.В.(Михайлівська районна організація
профспілки працівників культури України), Шеховцов М.П. (Михайлівський
районний спортивно-технічний клуб сприяння обороні України), голова
райдержадміністрації Матросов В.В., керівник апарату РДА, голова робочої
групи Старокожко А.Г., начальник відділу організаційної роботи апарату
РДА, член робочої групи Шевченко О.К., головний спеціаліст відділу
організаційної роботи апарату РДА, секретар робочої групи Павліченко О.М.
Відсутні: Нечет В.В. (Голова Михайлівської районної організації Товариства
Червоного Хреста України)
Порядок денний:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Про затвердження порядку денного
Обрання робочих органів установчих зборів.
Звіт голови робочої групи про підготовку до установчих зборів.
Про кількісний склад Громадської ради при райдержадміністрації.
Про обрання лічильної комісії.
Про вибори членів Громадської ради.
Про звіт лічильної комісії.
Різне.

І
СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного. Матросов В.В.
ознайомив учасників засідання з порядком денним.
УХВАЛИЛИ: затвердити оголошений порядок денний.
II
СЛУХАЛИ: Про обрання робочих органів установчих зборів.
Матросов В.В. повідомив, що членам Зборів необхідно визначити голову та
секретаря Зборів.
ВИСТУПИЛИ: Лукашенко С.І. запропонував обрати головою Зборів
Данилюка А.А.

Тарасенко О.Ф. запропонував обрати секретарем Зборів Радченко Т.М.
Шляхом відкритого голосування обрано головою Зборів Данилюка А.А.,
секретарем Зборів Радченко Т.М.
ІII СЛУХАЛИ: Про звіт робочої групи про підготовку Установчих
зборів. Старокожко А.Г., керівник апарату РДА, поінформувала присутніх,
що розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.12.2014 № 277
затверджено склад робочої групи з підготовки та проведення установчих
зборів із формування членів Громадської ради при районній державній
адміністрації в кількості 6 осіб, до робочої групи увійшли представники
райдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства. Робочою
групою проведено відповідну підготовчу роботу. 16 грудня та 30 січня 2015
року проведено засідання, в ході яких визначено дату та місце проведення,
питання порядку денного, приблизний кількісний та персональний склад
робочих органів установчих зборів для утворення Громадської ради,
обговорено та погоджено зміст повідомлення про їх проведення, затверджено
проект регламенту Зборів, обговорено порядок обрання членів Громадської
ради. Повідомлення про проведення установчих зборів розміщено на вебсайті райдержадміністрації та в районній газеті «Михайлівські новини».
Робочою групою було забезпечено прийом заяв від уповноважених
представників ІГС. Станом на 25.01.2015 заяви про участь в установчих
зборах надійшли від 10 інститутів громадянського суспільства. 9 заяв
відповідають вимогам постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» та зареєстровані робочою групою в журналі реєстрації документів
для участі ІГС в установчих зборах. 1 заява не відповідає вимогам.
УХВАЛИЛИ: звіт робочої групи про підготовку Установчих зборів
прийняти до відома.
IV СЛУХАЛИ: Про кількісний склад Громадської ради при
райдержадміністрації. Данилюк А.А. повідомив, що членам Зборів необхідно
визначити кількісний склад Громадської ради, а також повідомив, що в ході
проведення ІІ засідання робочої групи вирішено голосування провести
бюлетенями за визначену в ході установчих зборів кількість кандидатур.
ВИСТУПИЛИ: Шеховцов М.П. запропонував обрати Громадську
раду у складі 9 осіб.
УХВАЛИЛИ: обрати Громадську раду у складі 9 осіб.
V СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії. Данилюк А.А.
повідомив про необхідність обрання лічильної комісії для підрахунку
голосів, а також поінформував, що в ході проведення ІІ засідання робочої
групи визначено приблизний склад лічильної комісії (3 особи).
ВИСТУПИЛИ: Лукашенко С.І. запропонував обрати головою
лічильної комісії Сушка І.В.
Тарасенко О.Ф. запропонував обрати членами лічильної комісії Міюца А.В.
та Лукашенка С.І.

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.
Шляхом відкритого голосування обрано лічильну комісію для
підрахунку голосів у складі: Сушко І.В. (голова комісії), Міюц А.В. (секретар
комісії). , Лукашенко С.І. (член комісії).
VІ. СЛУХАЛИ: Про вибори членів Громадської ради. Данилюк А.А.
запропонував провести відкрите голосування за кожного кандидата.
Уповноважені представники ІГС дану пропозицію підтримали
одноголосно.
VІІ. СЛУХАЛИ: про звіт лічильної комісії щодо підсумків голосування.
Голова лічильної комісії Сушко І.В. повідомив, що голосування відбулось по
9 кандидатах, без порушення визначеної процедури. Лічильною комісією
проведено підрахунок голосів, про що складено відповідний протокол. За
результатами підрахунку встановлено такі результати:
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9

Прізвище, ім’я,
по-батькові кандидата
(за алфавітом)

Білоконь
Володимир Іванович
Данилюк
Анатолій Адамович
Лукашенко
Сергій Іванович
Міюц
Анатолій Володимирович
Нечет
Володимир Вікторович
Радченко
Тамара Миколаївна
Сушко
Іван Вікторович
Тарасенко
Олексій Федорович
Шеховцов
Микола Петрович

Посада кандидата із зазначенням повної
назви ІГС, що висунув кандидата
Голова Михайлівської районної організації
Українського товариства мисливців і
рибалок
Голова районної профспілкової організації
працівників агропромислового комплексу
Головний лікар ТМО, голова
Михайлівського благодійного фонду
«Здоров’я для всіх»
Член особистого селянського
господарства, член Асоціації фермерів
Михайлівського району
Голова Михайлівської районної організації
Товариства Червоного Хреста України
Пенсіонерка, голова Михайлівської
районної організації ветеранів України

районній

7
7
7

7
7
7

Методист районного організаційнометодичного центру, член Михайлівської
районної організації профспілки
працівників культури України
Пенсіонер, голова Михайлівської районної
територіальної організації спілки ветеранів
Афганістану
Директор Михайлівського районного
спортивно-технічного клубу сприяння
обороні України

Громадська рада при Михайлівській
адміністрації на 2015-2017 роки обрана у складі:

Набрана
кількість
голосів

7

7

7

державній

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прізвище, ім’я,
по-батькові кандидата
(за алфавітом)

Білоконь
Володимир Іванович
Данилюк
Анатолій Адамович
Лукашенко
Сергій Іванович
Міюц
Анатолій Володимирович
Нечет
Володимир Вікторович
Радченко
Тамара Миколаївна
Сушко
Іван Вікторович
Тарасенко
Олексій Федорович
Шеховцов
Микола Петрович

Посада кандидата із зазначенням повної назви ІГС, що
висунув кандидата
Голова Михайлівської районної організації
Українського товариства мисливців і рибалок
Голова районної профспілкової організації працівників
агропромислового комплексу
Головний лікар ТМО, голова Михайлівського
благодійного фонду «Здоров’я для всіх»
Член особистого селянського господарства, член
Асоціації фермерів Михайлівського району
Голова Михайлівської районної організації Товариства
Червоного Хреста України
Пенсіонерка, голова Михайлівської районної організації
ветеранів України
Методист районного організаційно-методичного центру,
член Михайлівської районної організації профспілки
працівників культури України
Пенсіонер, голова Михайлівської районної
територіальної організації спілки ветеранів Афганістану
Директор Михайлівського районного спортивнотехнічного клубу сприяння обороні України

УХВАЛИЛИ: звіт лічильної комісії про обрання членів Громадської
ради прийняти до відома.
VІІІ. СЛУХАЛИ: Про проведення першого засідання Громадської ради
при райдержадміністрації. Данилюк А.А. запропонував членам Громадської
ради визначити дату проведення першого засідання.
ВИСТУПИЛИ: Тарасенко О.Ф. запропонував провести І засідання
Громадської ради 09.02.2015 о 13.00.
УХВАЛИЛИ: провести І засідання Громадської ради 09.02.2015 о
13.00.
На завершення Зборів засідання Данилюк А.А. підвів підсумки
проведеного заходу, подякував всім за увагу та активну співпрацю.

Вів засідання:

А.А. Данилюк

Протокол вів:

Т.М.Радченко

