ПРОТОКОЛ
засідання установчих зборів інститутів громадянського суспільства для
формування складу громадської ради при Новгород-Сіверській районній
державній адміністрації
м. Новгород-Сіверський

24 лютого 2017 року

Присутні:
Члени ініціативної групи:
заступник голови райдержадміністрації Чугаєва Н.М.;
завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації Косов Ю.С.;
головний спеціаліст сектору з інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації Михайличенко О.М.;
голова Новгород-Сіверського районного осередку Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури Бурико Є.С.;
голова Новгород-Сіверської районної Всеукраїнської громадської організації
інвалідів "Союз. Чорнобиль. Україна" Лисиця О.М.;
голова громадської організації "Спортивно-патріотичне об'єднання
"ГОРИСЛАВ" Подоляко І.В (відсутній).
2 осіб, яких інститути громадянського суспільства (ІГС) висунули
кандидатами в громадську раду (список додається). З поважних причин відсутні
Кононенко Ілля Васильович - уповноважений представник Новгород-Сіверської
районної громадської організації "Громадська ініціатива"; Крупельницький
Дмитро Олександрович - уповноважений представник районного осередку
Українського товариства охорони пам'яток історії і культури; Чудеса Павло
Сергійович - уповноважений представник громадської організації "НовгородСіверська федерація греко-римської боротьби"; Подоляко Ігор Васильович - голова
громадської організації "Спортивно-патріотичне об'єднання "ГОРИСЛАВ".
Відкрила установчі збори Чугаєва Н.М., голова ініціативної групи з
підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства для
формування
складу
громадської
ради
при
Новгород-Сіверській
райдержадміністрації. Запропонувала порядок дня установчих зборів (додається).
Слухали:
З першого питання:
Косова Ю.С., який зазначив, що ініціативною групою здійснено відповідну
організаційну та інформаційну роботу щодо підготовки установчих зборів,
організовано прийом заяв від інститутів громадянського суспільства (ІГС) на
участь у них. До ініціативної групи надійшло шість заяв від ІГС. На момент
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проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалось два
уповноважених представники інститутів громадянського суспільства.
З поважних причин відсутні Кононенко Ілля Васильович - уповноважений
представник Новгород-Сіверської районної громадської організації "Громадська
ініціатива"; Крупельницький Дмитро Олександрович - уповноважений
представник районного осередку Українського товариства охорони пам'яток
історії і культури; Чудеса Павло Сергійович - уповноважений представник
громадської організації "Новгород-Сіверська федерація греко-римської боротьби";
Подоляко Ігор Васильович - голова громадської організації "Спортивнопатріотичне об'єднання "ГОРИСЛАВ".
Лисицю О.М., який запропонував включити у список для голосування усіх
представників ІГС, від яких надійшли письмові заяви для участі в установчих
зборах.
Граничну чисельність громадської ради при райдержадміністрації на 20172018 роки встановити у кількості 6 чоловік, відповідно до кількості представників
ІГС, від яких надійшли письмові заяви на участь в установчих зборах.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.
З другого питання:
Косов Ю.С. запропонував обрати Лисицю О.М. головуючим установчих
зборів.
Інших кандидатур не надійшло.
Голосували: за – 7 проти – 0, утримались – 0.
Лисиця О.М. запропонував обрати секретарем установчих зборів
спеціаліста сектору з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації Михайличенко О.М.
Інших кандидатур не надійшло.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.
Косов Ю.С. запропонував не створювати лічильну комісію, у зв'язку з
малою кількістю присутніх кандидатів на участь у громадській раді, функцію
підрахунку голосів покласти на секретаря установчих зборів.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.
З третього питання:
Лисиця О.М. запропонував провести відкрите голосування з обрання
оновленого складу громадської ради на 2017-2018 рр. простою більшістю голосів
по кожному кандидату окремо.
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Вирішили затвердити персональний склад громадської ради при НовгородСіверській райдержадміністрації на 2017-2018 рр. Список додається.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.
Косов Ю.С. запропонував перше засідання громадської ради при районній
державній адміністрації провести 02 березня 2017 року. Початок засідання о 12:00.
Лисиця О.М. оголосив, що порядок дня вичерпано та запропонував закрити
установчі збори.
Голова зборів

О.М. Лисиця

Секретар

О.М. Михайличенко

