Протокол №2
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів
громадської ради при Михайлівській райдержадміністрації
12.02.2013
10.00

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 затвердження списку учасників установчих зборів.
2. Про регламент проведення установчих зборів.
3. Про визначення приблизного кількісного складу робочих органів
установчих зборів.
4. Про порядок обрання членів громадської ради.
І
СЛУХАЛИ: Тарасенко О.Ф. керівник ознайомив
засідання з порядком денним.
УХВАЛИЛИ: затвердити оголошений порядок денний.

учасників

ІІ СЛУХАЛИ: Тарасенка О.Ф. про затвердження списку учасників
установчих зборів.
ВИСТУПИЛИ:
1. Матросова І.В. повідомила, що до ініціативної групи з підготовки
до проведення установчих зборів надійшли заяви про участь в установчих
зборах від 7 інститутів громадянського суспільства. Дані заяви відповідають
вимогам Постанови КМУ від 03.11.2010 №996 та зареєстровані. На основі
зареєстрованих заяв, які надійшли від ІГС, складено список учасників
установчих зборів. Матросова І.В. ознайомила присутніх зі списком та
запропонувала його затвердити.
УХВАЛИЛИ: затвердити список учасників установчих зборів
(додається).
ІІІ СЛУХАЛИ: Данилюка А.А. – про регламент проведення установчих
зборів. Данилюк А.А. ознайомив присутніх з регламентом проведення
установчих зборів та запропонував його затвердити.
УХВАЛИЛИ: затвердити регламент проведення установчих зборів
при райдержадміністрації (додається).

ІV СЛУХАЛИ: Данилюка А.А. - про визначення приблизного
кількісного складу робочих органів установчих зборів. Данилюк А.А.
повідомив, що для проведення установчих зборів необхідно буде обрати
робочі органи Зборів; запропонував в ході проведення Зборів обрати голову
та секретаря Зборів, а також лічильну комісію для підрахунку голосів.
ВИСТУПИЛИ: Старокожко А.Г. запропонувала в ході проведення
Зборів обрати голову, секретаря Зборів та лічильну комісію у складі 2 осіб.
УХВАЛИЛИ: в ході проведення Зборів обрати голову, секретаря
Зборів та лічильну комісію у складі 2 осіб.
V. Тарасенка О.Ф. - про порядок обрання членів громадської ради.
Тарасенко А.Ф. зазначив, що для проведення голосування необхідно
визначити його форму та процедуру; поінформував присутніх, що
голосування може бути організоване відкритою формою та голосуванням
бюлетенями (за визначену кількість кандидатур із запропонованого списку
кандидатів).
ВИСТУПИЛИ: Данилюк А.А. запропонував провести голосування
відкритою формою за визначену в ході Зборів кількість кандидатур.
УХВАЛИЛИ: провести голосування відкритою формою за
визначену в ході Зборів кількість кандидатур.
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання ініціативної групи з
підготовки
установчих
зборів
інститутів
громадянського суспільства для обрання складу
громадської ради при Михайлівській районній
державній адміністрації від 12.02.2013 №2
Список учасників
установчих зборів з обрання членів громадської ради при Михайлівській районній
державній адміністрації
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові кандидата

Посада кандидата із зазначенням повної назви
ІГС, що висунув його

1

Білоконь Володимир
Іванович

Голова Михайлівської районної організації
Українського товариства мисливців і рибалок

2

Данилюк Анатолій
Адамович

Голова районної профспілкової організації
працівників агропромислового комплексу

3

Лукашенко Сергій
Іванович

Заступник головного лікаря ТМО, голова
Михайлівського благодійного фонду
«Здоров’я для всіх»

4

Нечет Володимир
Вікторович

Голова Михайлівської районної організації
Товариства Червоного Хреста України

6

Прядко Олександр
Павлович

7

Тарасенко Олексій
Федорович

Директор комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа
Михайлівської районної ради Запорізької
області»
Пенсіонер, голова Михайлівської районної
територіальної організації спілки ветеранів
Афганістану

8

Чигарєв Олексій
Якович

Голова СФГ «Веселка», член Асоціації
фермерів Михайлівського району

Відмітка про
реєстрацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання ініціативної групи з
підготовки
установчих
зборів
інститутів
громадянського суспільства для обрання складу
громадської ради при Михайлівській районній
державній адміністрації від 12.02.2013 №2
РЕГЛАМЕНТ
проведення установчих зборів з обрання громадської ради
при Михайлівській районній державній адміністрації на 2013- 2015 роки
Стаття 1. Загальні положення
1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського
суспільства (далі – ІГС) по обранню громадської ради при Михайлівській районній державній адміністрації
(далі – райдержадміністрації) визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній
адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, та
цим Регламентом.
2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які
зареєструвались для участі у зборах. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.
3. Засідання Зборів є відкритим. Засідання відкриває голова ініціативної робочої групи з підготовки
Установчих зборів із формування Громадської ради або голова Оргкомітету, які є учасниками Зборів з
правом дорадчого голосу.
4. Збори проводяться у такому порядку:
 затверджується порядок денний;
 обирається лічильна комісія;
 обираються головуючий та секретар (робоча президія);
 затверджується регламент Зборів;
 надається інформація ініціативної робочої групи про проведену роботу з підготовки Зборів;
 заслуховується звіт лічильної комісії;
 визначається кількість членів Громадської ради на наступні два роки;
 обираються члени Громадської ради на наступні два роки;
 вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.
Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів
1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа учасників
Зборів учасниками Зборів з правом вирішального голосу.
2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до
складу робочих органів Зборів.
3. Особа, яку висунуто для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття
своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.
4. Головуючий та секретар Зборів обираються з числа учасників Зборів відкритим голосуванням.
5. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться
відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.
6. Лічильна комісія обирається у кількості 3 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників
Зборів, обрання членів лічильної комісії може проводитись списком або індивідуально. В останньому
випадку обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.
Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах
1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною робочою групою,
затверджується рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять
зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після
його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.
2. Для заслуховування звіту ініціативної робочої групи відводиться до 15 хвилин, виступів з питань
порядку денного – до 5 хвилин, інформації – до 3 хвилин, запитань – до 2 хвилин. Розгляд кожного питання
порядку денного не повинен перевищувати 30 хвилин. На обговорення питань щодо кількісного складу та
обрання членів Громадської ради відводиться до 30 хвилин.

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасники Зборів можуть внести пропозицію про
припинення обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих,
які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на
голосування.
4. Пропозиції про надання слова можуть подаватись у письмовому вигляді на ім’я головуючого
Зборів та шляхом підняття руки.
5. Виступ учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.
6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників Зборів, які
зареєструвалися.
7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку
надходження.
8. Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів, фіксуються у
протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.
Стаття 4. Громадської ради
1. Кількісний склад членів Громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого
голосування.
2. Персональний склад Громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого
голосування. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає
можливості визначити, хто з них має стати членом Громадської ради, кількісний склад Громадської ради
збільшується на відповідну кількість місць.
3. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та встановлення результатів голосування за
кандидатів у члени Громадської ради.
4. У разі потреби для надання організаційно-методичної допомоги за рішенням лічильної комісії
може бути запрошено представників райдержадміністрації.
5. Результати підрахунку голосів (встановлена Зборами чисельність членів Громадської ради;
кількість кандидатів, кількість голосів, набраних кожним кандидатом) заносяться до протоколу проведення
установчих зборів.
Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування
1. Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів головою лічильної комісії та
оприлюднюються на сайті райдержадміністрації, а також у інший спосіб, визначений лічильною комісією у
термін, що не перевищує двох діб з моменту завершення голосування.

