
Протокол
установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства для

утворення нового складу громадської ради при Новоисковській 
районній державній адміністрації Луганської області

10.02.2017 року, 14.00 година смт Новопсков, Луганської області

П ри сутн і; Гриб Ірина Миколаївна -  член громадської організації «Захист прав селян»; 
Чорнуха Олександр Володимирович -  голова Новопсковського районного товариства 
«Просвіта» імені Т.Г.Шевченка; Чмихова Катерина Петрівна -  голова громадської 
організації «Осинівська»; Скороход О.О. заступник голови райдержадміністрації, 
,Лазуренко Ольга Миколаївна -  начальник відділу організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю апарату РДА; Віннікова Олена Миколаївна -  головний спеціаліст відділу 
організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату РДА; 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».

Порядок денний

1. Обрання робочих органів установчих зборів
2. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
3. Установлення граничної чисельності складу громадської ради.
4. Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради.
5. Вирішення організаційних питань щодо проведення першого засідання громадської 
ради.

Слухали; члена ініціативної групи Лазуренко Ольгу Миколаївну, яка відкрила 
установчі збори повідомивши, що рішенням громадської ради утворено ініціативну групу 
з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» у складі 5 чоловік. 
Головою ініціативної групи було обрано Гриб Ірину Миколаївну -  члена громадської 
організації «Захист прав селян», члена громадської ради.

15 грудня 2016 року пройшло перше засідання новоствореної групи, яка затвердила 
текст повідомлення про дату, час і місце, порядок ведення установчих зборів та 
підготовки до них.

В роботі установчих зборів приймають участь уповноважені представники ІГС у 
кількості 08 чол., члени ініціативної групи у кількості 5 чол та заступник голови районної 
державної адміністрації Скороход О.О. Відповідно до Постанови КМУ № 996 від 03 
листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» установчі збори є правомочними. Які будуть пропозиції щодо 
початку роботи зборів?



«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Головуючий: прошу лічильну комісію обрати голову. Ваші пропозиції щодо 

кандидатури на голову лічильної комісії.
- Знов’як Д.С.

Хто за те, щоб обрати головою лічильної комісії Знов’яка Д.С., прошу голосувати. 
«За» - 2, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

(Гіолосують за голову лічильної комісії тільки члени лічильної комісії)

Головуючий: для роботи установчих зборів нам необхідно затвердити Порядок 
денний і Регламент роботи установчих зборів. Пропоную наступний порядок денний 
установчих зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
2. Установлення граничної чисельності складу громадської ради.
3. Про обрання нового складу громадської ради.
4.Про визначення дати першого засідання громадської ради.

Головуючий: чи будуть інші пропозиції щодо порядку денного? Хто за те, щоб 
затвердити запропонований порядок денний установчих зборів прошу голосувати.

«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Приймається одноголосно.
Головуючий: для роботи установчих зборів необхідно затвердити регламент роботи 

зборів (зачитується регламент зборів).
РЕГЛАМ ЕН Т

проведення установчих зборів по обранню громадської ради при 
Новопсковській райдержадміністрації на 2017 - 2018 роки 

Стаття 1. Загальні положення
1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників 
інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) з обрання громадської ради при 
Новопсковській райдержадміністрації (далі— Зборів) визначається Типовим, положенням 
про громадську раду при районній державній адміністрації, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від З 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 та отримали мандати для голосування. Інші 
учасники зборів мають право дорадчого голосу.
3. Засідання Зборів є відкритим.
4. Збори проводяться в такому порядку:
-  обираються головуючий та секретар (секретаріат);
- обирається лічильна комісія;
-  затверджується порядок денний;
- затверджується регламент Зборів;
-представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки 
зборів для обрання громадсько ї ради;
- заслуховується звіт громадської ради попереднього скликання;
- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;
- обираються члени громадської ради на наступні два роки;
- вирішуються інші питання в межах компетенції Зборів.
Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів
1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа 
вповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу.



Є пропозиція розпочати роботу установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для утворення нового складу громадської ради при 
Новопсковській районній державній адміністрації. Інші пропозиції є? Хто за те, щоб 
розпочати роботу, прошу голосувати (у голосуванні беруть участь представники ІГС, які 
подали документи для участі в установчих зборах).
«За» -__8____ , - <\Проти » -____ 0___ , «Утримались» -___0 ____.

Установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для утворення нового 
складу громадської ради при Новопсковській районній державній адміністрації оголошую 
відкритими.

Для роботи установчих зборів нам необхідно обрати голову та секретаря.
Ваші пропозиції щодо обрання голови установчих зборів.

Хомутянська С.І.;

Чи будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб обрати головою Хомутянську С.І. прошу 
голосували.
«За» - 4, «Проти» - 3, «Утримались» - 2.

Ухвалили: головою установчих зборів Хомутянську С.І.

Головуючий: прошу зайняти місце головуючого установчих зборів.

Голова установчих зборів:
Ваші пропозиції щодо обрання секретаря установчих зборів.

- Недогонова Н.В.
- Височина В.О.

Чи будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб обрати секретарем Недогонову Н.В., 
прошу голосувати.
«За» - 5, «Проти» - 0, «Утримались» - 3.

Хто за те, щоб обрати секретарем Височина В.О., прошу голосувати.

«За» - 2, «Проти» - 3, «Утримались» - 3.
Ухвалили: секретарем установчих зборів Недогонову Н.В.

Головуючий:
Пропоную обрати лічильну комісію для підведення підсумків голосування при 

обранні членів громадської ради при Новопсковській районній державній адміністрації у 
кількості 2 -3 осіб. Чи будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб обрати лічильну комісію у 
кількості 3 осіб прошу голосувати.
«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Головуючий: прошу ваші пропозиції щодо кандидатур членів лічильної комісії.

1. Знов’якД.С.
2. Брюховецкий В.І.
3. Шумова Л.М.

Чи будуть інші пропозиції? Є пропозиція проголосувати списком. Прошу затвердити 
персональний склад лічильної комісії списком.

Хто за те, щоб обрати названих учасників зборів до складу лічильної комісії, прошу 
голосувати.



5. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма присутніми 
членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід'ємною складовою протоколу 
установчих зборів.

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування
1. Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, при якому утворюється громадська 
рада, а також в інший спосіб, визначений лічильною комісією.

2. Результати голосування оприлюднюються в термін, що не перевищує двох діб з 
моменту завершення голосування.

Чи будуть пропозиції та доповнення щодо регламенту? Хто за даний регламент роботи 
прошу голосувати?

«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Приймається одноголосно.

Головуючий: переходимо до розгляду першого питання порядку денного звіт голови 
ініціативної групи про підготовку до установчих зборів інститутів громадянського 
суспільства з обрання членів громадської ради при Новопсковській райдержадміністрації. 
(звіт додається).

Чи будуть запитання та доповнення до звіту голови ініціативної групи? Прошу даний 
звіт прийняти до відома.

Головуючий: переходимо до розгляду другого питання установлення граничної 
чисельності складу громадської ради.
В зв’язку з тим, що на момент проведення установчих зборів зареєстровано 8 заяв поданих 
до ініціативної групи відповідно гранична чисельність складу громадської ради не може 
перевищувати кількості учасників установчих зборів, тобто 8 чол.

Прошу по даному питанню пропозиції щодо встановлення граничної чисельності 
громадської ради. Є пропозиція обрати 8 чоловік. Чи є інші пропозиції? Прошу 
голосувати.
«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.
Приймається одноголосно.

Головуючий: переходимо до розгляду питання про обрання нового складу 
громадської ради.
Згідно статті 4 пункту 3 регламенту роботи установчих зборів по обранню громадської 
ради при Новопсковській райдержадміністрації на 2017-2018 роки.
Прошу лічильну комісію зайняти робочі місця. Пропоную розпочати голосування за 
такий персональний склад:

№
з/п

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



2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для 
обрання до складу робочих органів Зборів.
3. Особа, висунута 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 (секретаріат) Зборів обираються з числа уповноважених 
представників ІГС'відкритим голосуванням..
5. По всіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, 
проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу 
кількість голосів.
6. Лічильна комісія обирається в кількості 3-5 осіб відкритим голосуванням. За 
бажанням учасників Зборів обрання членів лічильної комісії може проводитися списком 
або індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали 
найбільшу кількість голосів.

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах
1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною 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 окреме 
голосуються всі зауваження та пропозиції.
2. Учасники Зборів можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. 
Зокрема, для заслуховування звіту голови громадської ради попереднього скликання 
рекомендується відвести до ЗО хвилин, для виступів - до 5 хвилин, для надання інформації
—  до 3 хвилин, для запитань  —  до 2 хвилин. Загальна тривалість розгляду цього питання
—  1 година.
3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію 
про припинення обговорення питання. В 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 як у  письмовому вигляді на ім'я 
головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки.
5. Виступ учасника Зборів з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.
6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості 
учасників Зборів, які зареєструвалися та отримали мандати.
7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування в порядку 
надходження.
8. Всі рішення Зборів, у  тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів, фіксуються 
в протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

Стаття 4. Порядок обрання складу громадської ради
1. Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого 
голосування.
2. Персональний склад громадської ради, яка утворюється при райдержадміністрації 
визначається шляхом відкритого голосування мандатами.
3. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає 
можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори можуть 
прийняти рішення про збільшення кількісного складу громадської ради або провести 
повторне голосування по кожній з указаних кандидатур.
4. Персональний склад громадської ради, яка утворюються при районних державних 
адміністраціях, визначається відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі. 
Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у  межах 
установленої чисельності громадської ради.



6. Стегнєєва 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

Прошу лічильну комісію приступити до підрахунку голосів.
Головуючий: прошу голову лічильної комісії зачитати протокол засідання лічильної 

комісії з підведення підсумків голосування при обранні складу громадської ради при 
Новопсковській районній державній адміністрації на установчих зборах сьогодні 10 
лютого 2017 року, протокол додається.

Чи будуть запитання до лічильної комісії.
Прошу голосувати.
«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Приймається одноголосно.
Головуючий: переходимо до розгляду питання про визначення дати першого 

засідання громадської ради.
Пропоную перше засідання громадської ради провести сьогодні о 14.40 годині.
Чи будуть інші пропозиції. Є пропозиція затвердити. Хто за те щоб засідання 

громадської ради провести сьогодні о 14.40. годині.
«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0.

Головуючий: питання, що виносились на розгляд установчих зборів за участю 
інститутів громадянського суспільства для утворення нового складу громадської ради при 
Новопсковській районній державній адміністрації, розглянуті.

Чи будуть зауваження, пропозиції щодо проведення установчих зборів?
На цьому установчі збори за участі інститутів громадського суспільства для 

утворення нового складу громадської ради при Новопсковській районній державній 
адміністрації оголошую закритими.

Голова зборів 

Секретар зборів

Хомутянська С.І 

Недогонова Н.В.


