Протокол №1
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів
громадської ради при Михайлівській райдержадміністрації
25.01.2013
11.00

районна державна адміністрація

Збори веде:

Тарасенко О.Ф., голова робочої групи

Присутні:

члени робочої групи: Данилюк А.А., Білоконь В.І.,
Чигарєв О.Я., Матросова І.В., Шевченко О.К.

Запрошені:

керівник апарату райдержадміністрації Старокожко А.Г.

Порядок денний:
1. Про обрання члена ініціативної групи, відповідального за ведення
протоколів засідань групи.
2. Про підготовку установчих зборів.
3. Про зміст повідомлення про проведення установчих зборів, формат
заяви та додатків до заяви від ІГС на участь в установчих зборах, порядок
денний установчих зборів.
І
СЛУХАЛИ: Тарасенко О.Ф. ознайомив учасників засідання з
порядком денним.
УХВАЛИЛИ: затвердити оголошений порядок денний.
ІІ СЛУХАЛИ: Тарасенка О.Ф. – про обрання члена ініціативної групи,
відповідального за ведення протоколів засідань групи.
ВИСТУПИЛИ: Матросова І.В. – запропонувала призначити
секретаря ініціативної робочої групи Шевченко О.К. відповідальною за
ведення протоколів засідань групи.
УХВАЛИЛИ: призначити секретаря ініціативної робочої групи
Шевченко О.К. відповідальною за ведення протоколів засідань групи.
ІІІ СЛУХАЛИ: Тарасенка О.Ф. – про підготовку установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ:
І. Старокожко А.Г. поінформувала присутніх про заходи, які мають
бути проведені ініціативною робочою групою для якісної підготовки
установчих зборів: оприлюднення інформації про проведення зборів, зразку
заяви від уповноваженого представника ІГС; забезпечення прийому заяв.
ІІ. Матрсова І.В. повідомила, що адміністрацією буде забезпечено
оприлюднення на сайті підготовленого ініціативною групою повідомлення
про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання

заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи
та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної
особи.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома та користування в
роботі.
ІV СЛУХАЛИ: Данилюка А.А. – про зміст повідомлення про
проведення установчих зборів, формат заяви та додатків до заяви від ІГС на
участь в установчих зборах, порядок денний установчих зборів.
Данилюк А.А. ознайомив присутніх з орієнтовним порядком денним
установчих зборів із формування громадської ради та запропонував його
затвердити.
ВИСТУПИЛИ: Матросова І.В. ознайомила присутніх зі змістом
повідомлення про проведення установчих зборів, форматом заяви та додатків
до заяви від ІГС на участь в установчих зборах.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома, затвердити порядок
денний установчих зборів із формування громадської ради при
райдержадміністрації (додається).
На завершення засідання Тарасенко О.Ф. підвів підсумки проведеного
заходу, подякував всім за увагу та активну співпрацю.

Вів засідання:

О.Ф. Тарасенко

Протокол вела:

О.К. Шевченко

