Протокол
засідання установчих зборів інститутів громадянського суспільства
з утворення громадської ради при виконавчому комітеті Тернівської міської
ради
02 липня 2019 року

№
з/п
1
2
3
4

м. Тернівка

Присутні : зареєстровано 16 учасників установчих зборів .
П.І.Б.
Назва ІГС
Анісей Ірина Олександрівна
Данилова Сергія Борисовича
Дохленко Михайло
Олександрович
Сходницький Василь
Степанович

5

Кліщенко Віктор Миколайович

6
7

Колесник Олег Аркадійович
Сахарнян Сергій Михайлович

8

Лаптінова Анна Вікторівна

9
10
11

Лєжнєва Віра Іванівна
Пепіна Галина Савеліївна
Разінін
Олексій Вікторович

12

Разініна Яна Віталіївна

13

Резниченко Євген Євгенович

14

Скрипник Яна Юріївна

15

Тутова Анжела Анатоліївна

16

Калініна Тетяна Миколаївна

Первинна профспілкова організація КП "ТЖКП"
Релігійна громада Християнської церкви повного
Євангелія «Світло Світу»
Громадська організація Корніловська козацька сотня у
складі КЛКВ
Громадська організація інвалідів праці, потерпілих та
сімей робітників на виробництві Дніпропетровської обл.
«МИР».
Первинна організація незалежної профспілки ВВД
ФССНВУ в Тернівка
Громадська організація "Захисники Батьківщини".
Громадська організація Тернівське товариство інвалідів
праці та профзахворювань "Єдність"
Громадська організація «Батьківський комітет
комунального закладу "Тернівська ЗОШ №7"
Громадська організація «Ніка»
Громадська організація ветеранів війни України
Громадська організація «Соціально – економічних
реформ Олімп»
Громадська організація Батьківський комітет
комунального закладу «Тернівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради
Дніпропетровської області
Громадська організація Тернівське відділення
Міжнародного товариства прав людини
Громадська організація Батьківський комітет
комунального закладу «Тернівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради
Дніпропетровської області
Громадська організації «Агенція сталого розвитку міста
Тернівка Дніпропетровської області»
Громадська організація «Батьківський комітет середньої
загальноосвітньої школи №4 з класами вечірньої очної
форми навчання м. Тернівка»

Запрошені: Заступник міського голови Крижановська Л.І., члени ініціативної групи.
Вступне слово – заступник міського голови Л.І. Крижановська., яка розповіла, що для
участі в установчих зборах подано заяв представників інститутів громадянського
суспільства (ІГС) у кількості 16 учасників. Прибуло та зареєстровано для участі в
установчих зборах 16 учасників. Установчі збори згідно постанови КМУ № 996 визнані
правочинними.

Крижановська Л.І., доповіла що треба обрати голову та секретаря установчих зборів.
Тутова А.А. запропонувала обрати головою установчих зборів – Кліщенко В.М.;
секретарем установчих зборів – Наріжну А.В..;
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно
Рішення прийнято. Обрано головою установчих зборів Кліщенко В.М., секретарем
установчих зборів Наріжну А.В..
Голова установчих зборів – Кліщенко В.М. доповів, що необхідно обрати лічильну
комісію для підрахунку голосів щодо формування громадської ради при виконавчому
комітеті Тернівської міської ради. В кого є які пропозиції?
Сахарнян С. М. – запропонував функції лічильної комісії покласти на головуючого та
секретаря установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно
Рішення прийнято. Функції лічильної комісії покласти на головуючого та секретаря
установчих зборів.
Кліщенко В.М. запропонував затвердити порядок денний установчих зборів :
Порядок денний:
1. Про роботу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню
Громадської ради при виконавчому комітеті Тернівської міської ради
Доповідач: Кліщенко Віктор Миколайович - голова ініціативної групи.
2. Установлення граничної чисельності нового складу громадської ради при
виконавчому комітеті Тернівської міської ради
Доповідач: Кліщенко Віктор Миколайович - голова ініціативної групи.
3. Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради.
Доповідач: Кліщенко Віктор Миколайович - голова ініціативної групи.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно
Рішення прийнято. Порядок денний установчих зборів затверджено.
Кліщенко В.М. – голова установчих зборів запропонував затвердити регламент
установчих зборів: виступи до 2 хвилин, збори провести за 1 години.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно
Рішення прийнято. Регламент установчих зборів затверджено.
1. З питання «Про роботу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по
формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Тернівської міської
ради».
СЛУХАЛИ: Кліщенко В.М. – голову ініціативної групи доповів, що Відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 утворено
ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для обрання громадської
ради при виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2019–2021 роки у складі 7
осіб.
Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 24.06.2019
року (за 10 днів до проведення зборів) до ініціативної групи надійшли заяви про участь в
установчих зборах від 16 інститутів громадянського суспільства. Всі отримані заяви
відповідають вимогам постанови № 996 та зареєстровані.
На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалося 16
уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які отримали
мандати для голосування. Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів,
визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996
дотримано, роботу зборів можна розпочати.
Заперечень з приводу роботи ініціативної групи не надходило.

2. З питання «Установлення граничної чисельності нового складу громадської ради
при виконавчому комітеті Тернівської міської ради».
СЛУХАЛИ: Кліщенко В.М. голову установчих зборів.
Кліщенко доповів що, Положенням про громадську раду затвердженно гранічну
чисельність – 35 осіб. Запропонував включити усіх представників, які подали свої
документи на членство у кількості 16 чоловік
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийнято. Склад Громадської ради при виконавчому комітеті Тернівської
міської ради затверджено в кількості 16 осіб.
3. З питання «Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради».
СЛУХАЛИ: Кліщенко В.М. – голову ініціативної групи, який доповів що для обрання
кандидатів у громадську раду будемо проводити відкрите голосування. Ініціативною
групою підготовлені та надані під підпис всім присутнім, уповноваженим представникам,
МАНДАТИ. При голосуванні зареєстровані учасники установчих зборів голосують
підняттям мандатів за кожну кандидатуру, внесену до списку кандидатів. Обраними
вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах установленої
чисельності громадської ради (16 осіб).
Пропоную встановити процедуру голосування за всіх представників присутніх інститутів
громадянського суспільства одним пакетом.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийнято. встановлена процедура голосування за всіх представників
присутніх інститутів громадянського суспільства одним пакетом.
СЛУХАЛИ: Кліщенко В.М. – голову ініціативної групи, який розпочав відкрите
голосування одним пакетом за склад Громадської ради з числа представників інститутів
громадянського суспільства, присутніх на момент голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийнято. До складу громадської ради увійшли:
№
Прізвище, ім’я,
Посада кандидата
з/п
по батькові кандидата
із зазначенням повної назви
(за алфавітом)
ІГС, що висунув його
1

Богданова Любов
Станіславівна

Голова Первинної профспілкової організації КП
"ТЖКП"

2

Данилов Сергій Борисович

3

Дохленко Михайло
Олександрович

Член Релігійної громади Християнської церкви
повного Євангелія «Світло Світу»
Голова громадської організації Корніловська козацька
сотня у складі КЛКВ

4

Мокроусов Олександр
Миколайович

5

Кліщенко Віктор
Миколайович

Член правління громадської організації інвалідів праці,
потерпілих та сімей робітників на виробництві
Дніпропетровської обл. «МИР».
Голова первинної організації незалежної профспілки
ВВД ФССНВУ в Тернівка

6

Колесник Олег
Аркадійович

Голова громадської організації "Захисники
Батьківщини".

7

Сорокін Микола

Голова громадської організації Тернівське товариство

Михайлович

інвалідів праці та профзахворювань "Єдність"

8

Лаптінова Анна Вікторівна

9

Лєжнєва Віра Іванівна

Голова громадської організації «Батьківський комітет
комунального закладу "Тернівська ЗОШ №7"
Голова громадської організації «Ніка»

10

Пепіна Галина Савеліївна

Голова громадської організації ветеранів війни України

11

Разінін
Олексій Вікторович

Голова громадської організації «Об’єднання ветеранів
АТО та сімей загиблих «ОЛІМП»»

12

Разініна Яна Віталіївна

13

Резниченко Євген
Євгенович

Голова громадської організації Батьківський комітет
комунального закладу «Тернівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради
Дніпропетровської області
Голова громадської організації Тернівське відділення
Міжнародного товариства прав людини

14

Скрипник Яна Юріївна

15

Тутова Анжела Анатоліївна

16

Калініна Тетяна
Миколаївна

Голова громадської організації Батьківський комітет
комунального закладу «Тернівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради
Дніпропетровської області
Голова громадської організації «Агенція сталого
розвитку міста Тернівка Дніпропетровської області»
Член громадської організації «Батьківський комітет
середньої загальноосвітньої школи №4 з класами
вечірньої очної форми навчання м. Тернівка»

ВИСТУПИЛИ:
Кліщенко В.М. – голова установчих зборів виніс на обговорення питання щодо
можливості проведення першого засідання новообраної Громадської ради після
затвердження складу Громадської.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийнято. Провести перше засідання Громадської ради 02.07.2019 р. після
затвердження новообраного складу Громадської ради.
Крижановська Л.І. – заступник міського голови, яка привітала учасників установчих
зборів, та наголосила, що в українському суспільстві громадський актив має надзвичайно
високу роль у забезпеченні суспільного діалогу та вирішення існуючих проблем.
Підкреслила, що спільним завданням як місцевого самоврядування, так і громадськості
має бути збереження громадянського миру та конструктивної взаємодії на користь міської
громади, неухильне дотримання чинного законодавства.

Голова установчих зборів

В.М. Кліщенко.

Секретар

А.В. Наріжна

