
Протокол № 8 
засідання Громадської ради при Новопсковській районній 

державній адміністрації Луганської області 

12.12.2019, 14-00 година смт Новогісков Луганської обл. 

ПРИСУТНІ: 4 особи 
Сєрик Світлана, голова Громадської ради при Новопсковській 
райдержадміністрації, член громадської організації «Новопсковська районна рада 
жінок»; Недогонова ІІаталія, заступник голови Громадської ради, заступник 
голови Новопсковської районної організації Профспілка працівників освіти та науки 
України; Грачова Ірина, секретар Громадської ради, голова Новопсковської 
районної профспілкової організації працівників культури; Козачков Віталій, член 
Громадської ради, голова ради Релігійної Організації «Християн Віри Євангельської 
«Свята Трійця». 
ЗАПРОШЕНІ: Слюсарєва Світлана - в.о. голови Новопсковської 
райдержадмінстрації; Лазуренко Ольга - начальник відділу організаційної роботи та 
зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; депутат Новопсковської 
районної ради Ковальова Алла. 
ВІДСУТНІ: Бабкіна Оксана - голова громадська організації «Стосується кожного»; 
Верховод Захар, член Громадської ради, голова громадської організації 
«Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос». 
Відкрила засідання Громадської ради голова ради Сєрик Світлана, яка 
запропонувала наступний порядок денний: 

1. Розгляд орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 
2020 рік. 
Чи будуть інші пропозиції ? Хто за даний порядок денний прошу голосувати. 
«За» - 4, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Приймається одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний. 
СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради Сєрик Світлана, яка ознайомила 
присутніх з проектом Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 
на 2020 рік (додається). 
Сєрик Світлана: чи будуть зауваження, пропозиції? Прошу взяти проект 
Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік за основу 
та проголосувати за весь перелік заходів у рамках консультацій з громадськістю. 

«За» - 4, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
УХВАЛИЛИ: затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з 
громадськістю на 2020 рік. 
ВИСТУПИЛИ: в.о. голови Новопсковської райдержадмінстрації Слюсарєва 
Світлана, яка запропонувала взяти участь у обговоренні проекту районного 
бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки. 
ГОЛОВА ГР Сєрик C.B.: всі питання на розгляді ГР вичерпано. Пропоную дату 
наступного засідання ГР обговорити в телефонному режимі. Хто підтримує таку 
пропозицію? 

«За» - 4, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
ГОЛОВА ГР Сєрик C.B.: На цьому засідання Громадської ради оголошую 
закритим. л 

Голова 
Секретар 


