ПРОТОКОЛ
засідання установчих зборів з формування нового складу Громадської ради
при Голованівській районній державній адміністрації
від 21 лютого 2019 року
09.00
смт. Голованівськ
Присутні: 12 осіб
Порядок денний:
1. Інформація ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
2. Обрання робочих органів зборів (лічильна комісія, голова зборів, секретар).
3. Затвердження регламенту проведення установчих зборів.
4. Звіт про діяльність Громадської ради при Голованівській
райдержадміністрації 2017-2018 років.
5. Встановлення кількісного складу громадської ради.
6. Проведення виборів до нового складу громадської ради при
Голованівській райдержадміністрації.
По першому питанню слухали: Голову ініціативної групи Тріщенко Л.М., яка
проінформувала присутніх про роботу ініціативної групи з підготовки
установчих зборів.
Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. До
ініціативної групи надійшли заяви про участь в установчих зборах від 11
інститутів громадянського суспільства. Усі отримані заяви відповідають
вимогам Постанови № 996 та зареєстровані. На момент проведення установчих
зборів для участі в них зареєструвалося 11 уповноважених представників
інститутів громадянського суспільства. Таким чином, порядок підготовки до
установчих зборів, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 року № 996 дотримано, роботу зборів можна розпочати.
По другому питанню слухали: Голову ініціативної групи Тріщенко Л.М., яка
запропонувала для ведення установчих зборів обрати робочі органи зборів:
голову, секретаря та членів лічильної комісії.
Виступили: Магаляс С.С., Шквара М.І., які запропонував обрати головою
установчих зборів Кірган Г.М., голову профспілки Голованівської ЦРЛ,
секретарем зборів Пухнату Ю.М., головного спеціаліста відділу організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Виступила: Кірган Г.М., яка запропонувала обрати головою лічильної комісії
Кравченко Л.П., член районної організації інвалідів Кіровоградської обласної
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», а членами лічильної
комісії Шквару М.І. та Чернієнко Т.А.

Інших пропозицій не надійшло.
Голосували: «за» - 12, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головою установчих зборів Кірган Л.М., голову профспілки
Голованівської ЦРЛ.
1.
Обрати секретарем лічильної комісії Пухнату Ю.М. - головного
спеціаліста відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації.
2.
Обрати головою лічильної комісії Кравченко Л.П., члена районної
організації інвалідів Кіровоградської обласної організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України», а членами лічильної комісії Лівітчука А.Ф.,
голову Голованівської районної організації ветеранів України та
Чернієнко Т.А., голову районної профспілкової організації працівників
державних установ.
По третьому питанню слухали: Голову установчих зборів Кірган Г.М., яка
представила присутнім учасникам проект регламенту проведення установчих
зборів і внесла пропозицію затвердити даний регламент зборів.
Голосували: «за» - 12, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
Вирішили: Затвердити регламент проведення установчих зборів.
По четвертому питанню слухали: Дідоренка І.Д., заступника голови
Громадської ради при Голованівській райдержадміністрації, який прозвітував
про підсумки роботи Громадської ради при райдержадміністрації за 2017-2018
роки.
Вирішили: Визнати роботу Громадської ради при
райдержадміністрації протягом 2017-2018 роках задовільною.

Голованівській

По п’ятому питанню слухали: Кірган Г.М., голову установчих зборів, яка
запропонувала учасникам зборів визначити кількісний склад Громадської ради
при Голованівській райдержадміністрації на 2019 -2020 роки у відповідності до
поданих заяв, а саме, у кількості 11 осіб.
Голосували: «за» - 12, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати громадську раду при Голованівській районній державній
адміністрації на 2019-2020 роки у складі 11 осіб.
По шостому питанню слухали: Кірган Г.М., голову зборів, яка запропонувала
присутнім розпочати голосування за членів Громадської ради при
Голованівській райдержадміністрації.

Слухали: Інформацію голови лічильної комісії Кравченко Л.П., щодо
завершення голосування та подальшого підрахунку голосів членами лічильної
комісії.
Протокол № 1 лічильної комісії від 21.02.2019 року додається.

Голова установчих зборів

Г. КІРГАН

Секретар установчих зборів

Ю.ПУХНАТА

