
Протокол № 1 
засідання громадської ради при Новопсковській 

районній державній адміністрації

10.02.2017 року, 14.30 година, смт Новопсков, Луганської області

Голова лічільної комісії:
Шановні члени громадської ради та запрошені!

Згідно з методичними рекомендаціями Українського незалежного центру політичних 
досліджень щодо формування громадських рад при органах виконавчої влади перше 
засідання громадської ради, після проведення установчих зборів із формування нового 
складу громадської ради, буду проводити я, Знов’як Д.С. голова лічильної комісії до того 
часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу.

На засіданні присутні новообрані члени громадської ради це:

Шумова Людмила Михайлівна - член Новопсковської районної профспілкової організації 
працівників культури; Знов’як Денис Сергійович - член Новопсковської районної 
організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»; Височина 
Вікторія Олексіївна - член Новопсковської районної ради жінок; Недогонова Наталія 
Володимирівна - заступник голови Новопсковської районної організації Профспілка 
працівників освіти та науки України; Стогнєєва Світлана Олександрівна - голова районної 
громадської правозахисної організації «Чайка»; Полякова Ніна Василівна - член 
Новопсковського районного товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка; Брюховецький 
Володимир Іванович - член Новопсковського районного товариства Українського 
козацтва «Айдарська сотня»; Хомутянська Світлана Іванівна - член громадської 
організації «Моя Новопсковщина» та запрошені на наше засідання Скороход Олександр 
Олексійович - заступник голови райдержадміністрації з соціальних питань, Лазуренко 
Ольга Миколаївна -  начальник відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю 
апарату РДА.

Сьогодні, 10 лютого 2017 року відбулися установчі збори з обрання членів 
громадської рада при Новопсковській райдержадміністрації, де було обрано 8 чоловік від 
інститутів громадянського суспільства, а саме:

№
з/и

Прізвище, ім'я, по батькові члена 
громадської ради

Посада із зазначенням повної назви ІГС

1. Брюховецький Володимир Іванович Новопсковське районне товариство 
Українського козацтва «Айдарська сотня»

2. Височина Вікторія Олексіївна Новопсковська районна рада жінок
3. Знов’як Денис Сергійович Новопсковська районна організація 

всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос»

4. Недогонова Наталія Володимирівна Новопсковська районна організація 
Профспілка працівників освіти та науки 
України

5. ПоЛякова Ніна Василівна Новопсковська районне товариство 
«Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка

6. Стогнєєва Світлана Олександрівна Новопсковська районна громадська 
правозахисна організація «Чайка»



7. Хомутянська Світлана Іванівна Громадська організація «Моя 
Новопсковщина»

8. Шумова Людмила Михайлівна Новопсковська районна профспілкова 
організація працівників культури

Голова лічильної комісії:
Шановні учасники зборів! Пропоную наступний порядок денний:

1. Затвердження Положення про громадську раду (доповідає: заступник голови 
райдержадміністрації Скороход Олександр Олексійович).
2.Затвердження Регламенту громадської ради (доповідає: заступник голови 
райдержадміністрації Скороход Олександр Олексійович)
3. Обрання голови громадської ради.
4. Обрання заступника голови громадської ради та секретаря.
5. Обговорення проекту плану роботи громадської ради на 2017 рік.

Чи будуть інші пропозиції щодо порядку денного? Хто за те, щоб затвердити 
запропонований порядок денний прошу голосувати.

Хто «За?» 8, «Проти?» 0, «Утримались?» 0.

Голова лічйльної комісії:
Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Затвердження 

Положення про громадську раду доповідає заступник голови райдержадміністрації 
Скороход Олександр Олексійович (зачитується Положення про громадську раду).

Чи будуть пропозиції доповнення? Хто за данне Положення про громадську раду 
прошу голосувати?

Хто «За?» 8, «Проти?» 0, «Утримались?» 0.
Голова лічильної комісії:

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Затвердження 
Регламенту громадської ради доповідає заступник голови райдержадміністрації Скороход 
Олександр Олексійович (зачитується Регламент громадської ради).

Чи будуть пропозиції доповнення? Хто за данний Регламент громадської ради 
прошу голосувати?

Хто «За?» 8, «Проти?» 0, «Утримались?» 0.

Голова лічильної комісії: Переходимо до розгляду третього питання порядку 
денного обрання голови громадської ради.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури на голову громадської ради?
Слухали: Стогнєєву С.О., яка запропонувала на голову громадської ради, Хомутянську 
С.І.

Слухали: Шумову Л.М., яка запропонував на посаду голови громадської ради, Знов’яка 
Д .с.
Слухали: Знов’яка Д.С., який запропонував на посаду голови громадської ради Височину 
В.О.

Хто за кандидатуру Хомутянської С.І. прошу голосувати?
Хто «За?» 4, «Проти?» 2, «Утримались?» 2.

Хто за кандидатуру Височиної В.О. прошу голосувати?
Хто «За?» 2, «Проти?» 4, «Утримались?» 2.

Хто за кандидатуру Зно'в’яка Д.С. прошу голосувати?
Хто «За?» 2, «Проти?» 4, «Утримались?» 2.



Головою громадської ради обрано Х о м у т я н с ь к у  С.І.

Голова лічильної комісії:
Прошу зайняти місце головуючого новообраного голову громадської ради 
Хомутянську С.І.
(голова лічильної комісії передає свої повноваження головуючого голові громадської ради)

Голова громадської ради:
Шановні присутні переходимо до наступного питання порядку денного обрання 
заступника голови громадської ради.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури заступника голови громадської ради? 
Слухали: Недогонову Н.В., яка запропонувала на заступника голови громадської ради 
Височину В.О.
Слухали: Височину В.О., яка запропонувала на посаду заступника голови громадської 

ради Недогонову Н.В.
Слухалії: Недогонову Н.В., яка зняла свою кандидатуру з голосування.

Хто за кандидатуру Височиної В.О. прошу голосувати?
Хто «За»? 4, «Проти?» 2, «Утримались?» 2.

Заступником голови громадської ради обрано Височину В.О.

Голова громадської ради:
Пропоную обрати секретаря громадської ради.
Членами громадської ради було запропоновано кандидатуру начальника відділу 
організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації 
Лазуренко О.М.
Чи будуть інші пропозиції?
Хто за данну пропозицію прошу голосувати?
Хто «За?» 8, «Проти?» 0, «Утримались?» 0.

Голова громадської ради:
Переходимо до наступного питання порядку денного обговорення проекту плану роботи 
громадської ради на 2017 рік.__________________

№ Питання, що виносяться на 
засідання громадської ради

Термін
проведення Доповідач

1. Про підсумки роботи зі 
зверненнями громадян за 2016 рік 
та виконання Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»

І квартал Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

2.
Про виконання районного бюджету 
за 2016 рік

1 квартал Управління фінансів 
райдержадміністрації

3. Звіти головних розпорядників 
бюджетних коштів за 2016 рік

І квартал Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

4. Про розвиток районного 
пасажирського транспорту до 2020 
року

1 квартал - Відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

5. Про реалізацію,Комплексної 
районної програми соціального

II квартал Управління соціального 
захисту населення



захисту населення 
Новопсковського району на 2016- 
2020 роки

райдержадміністрації

6. Обговорення реалізації в 
Новопсковському районі проектів, 
програм та ініціатив 
Європейського Союзу, Програми 
розвитку Організації Об’єднаних 
Націй, інших міжнародних 
організацій

11 квартал Відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації та 
відділ організаційної 
роботи та зв’язків з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації

7. Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей району у 2017 
році

11 квартал Відділи освіти 
райдержадміністрації, 
управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

8. Про стан справ щодо 
працевлаштування молоді в районі

II квартал Новопсковський 
районний центр 
зайнятості

9. Реалізація законів України щодо 
соціального захисту інвалідів на 
території району

III квартал Управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

10. Про проблемні питання щодо 
легалізації трудових відносин та 
заробітної плати

III квартал Новопсковське
відділення
Старобільської ОДПІ ГУ 
Міндоходів у Луганській 
області

И . Пропаганда здорового способу 
життя, профілактика 
правопорушень та негативних 
проявів в молодіжному та 
дитячому середовищі (ксенофобія, 
расизм), створення умов для 
змістовного дозвілля дітей та 
батьків

III квартал Відділи освіти 
райдержадміністрації

12. Про залучення Міжнародної 
технічної допомоги для сталого 
розвитку громади

III квартал Відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
рай д ержадм ін і страції

13. Підтримка одиноких батьків та 
одиноких матерів, які самі 
виховують дітей

Відділи освіти 
райдержадміністрації, 
служба у справах дітей 
РДА

14.
Про підтримку молодих 
підприємців району

IV квартал Відділ економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

15. Про реалізацію у Новопсковському 
районі Закону України «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад»

IV квартал В ідділ орган ізац ійної 
роботи та  з в ’язків з 
гром адськістю  апарату 
райдерж адм ін істрац ії

16. Про виконання Указу Президента 
України № 534 Про пріоритетні 
заходи щодо сприяння зміцненню 
національної єдності та

IV  квартал Відділ організаційної 
роботи та зв’язків з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації



консолідації українського
суспільства, підтримки ініціатив
громадськості у цій сфері» та про
виконання Указу Президента -

України -№ -68 «Про сприяння
розвитку громадянського
суспільства в Україні

Які будуть пропозиції щодо плану роботи?
Слухали: Недогонову Н.В., яка запропонувала доопрацювати план роботи громадської 
ради та надати членам громадської ради свої пропозиції, в письмовій формі, секретарю 
ради для включення їх в план роботи громадської ради на 2017 рік. А також обговорити та 
затвердити його на наступному засіданні ради.
Хто за данну пропозицію прошу голосувати?
Хто «За?» 82 «Проти?» 02 «Утримались» 0.

Голова громадської ради

Секретар громадської ради


