
Протокол №1 

засідання громадської ради при районній державній адміністрації 

  

м. Березне                                                                        20 лютого 2015 року 

  

Головуючий: Куц А. В. - голова лічильної комісії 
Присутні: уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (22 
особи, список додається), уповноважений представник районної державної 
адміністрації, в. о. першого заступника голови адміністрації Удод В. Ф., начальник 
відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та 
засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Гудько А. В. 
Порядок денний: 
Голова лічильної комісії : 
На установчих зборах з обрання громадської ради при районній державній адміністрації 

зареєструвалось 20 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства з правом 

вирішального голосу. До списку по виборах членів громадської ради включено 23 кандидати. 

Встановлена Зборами чисельність членів громадської ради 23 особи. Зареєстровані учасники 

установчих зборів голосували списком шляхом підняття руки. 

Під час установчих зборів жодна особа не зняла свою кандидатуру. Таким чином, 
голосування відбулося по 23 кандидатах. 
Голосування відбулося без порушення визначеної процедури. 
За підсумками підрахунку голосів встановлено, що до складу громадської ради при 
районній державній адміністрації обрано 23 представники. Склад громадської ради 
оприлюднено на сайті районної державної адміністрації. 
На засідання громадської ради надійшла заява від Благодійної організації “Фонд 
РУЄВИТ” щодо включення до складу громадської ради уповноваженого 
представника Воронко Т. Д. Прошу поставити питання на голосування. 
Голосували: «За» -15, «Проти» -0, «Утримався» - 0. Прийнято більшістю голосів. 
Голова лічильної комісії: Шановні члени громадської ради! Проект порядку 
денного, попередньо підготовлений лічильною комісією. Пропонується розглянути 
наступні питання: 
1.Затвердження Положення про громадську раду. 

2.Затвердження регламенту громадської ради 

3.Обрання голови громадської ради 

4.Обрання заступників (заступника) голови громадської ради 

5.Обрання секретаря громадської ради 

6.Створення постійних комісій громадської ради та затвердження їх складу (в разі необхідності) 

7.Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

Голова лічильної комісії: Які в кого будуть пропозиції до порядку денного 
засідання громадської ради. 
Голова лічильної комісії: Хто за такий порядок денний прошу голосувати. «За» - 
23 «Проти» -0 «Утримався» - 0 Приймається одноголосно . 



Слухали голову лічильної комісії: Нам необхідно затвердити Положення про 
громадську раду. 
(проводиться ознайомлення з Положенням) 

Голова лічильної комісії: Хто за те, щоб прийняти Положення за основу? Прошу 
голосувати. «За» -23, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Прийнято одноголосно. 
Виступили: Ящук В. Й., вніс пропозицію доповнити до п.7 даного положення 
наступне: “В разі надходження заяви від інших інститутів громадянського 
суспільства громадська рада може розглядати на своєму засіданні питання про 
включення їх представників до складу ради”. 
Голосували: «За» -17, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Прийнято більшістю голосів. 

Вишняк Я. О. вніс пропозицію доповнити положення наступним змістом: “Голова громадської ради не 

може бути членом політичної партії”. 

Голосували: «За» -5, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Не прийнято через відсутність 
більшості голосів. 
Голова лічильної комісії: Хто за те, щоб прийняти Положення в цілому? 

Вирішили: Затвердити Положення про громадську раду. 
Голосували. «За» -18, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Прийнято більшістю голосів. 
Слухали голову лічильної комісії: Нам необхідно затвердити Регламент 
громадської ради. 
(проводиться ознайомлення з Регламентом) 

Голова лічильної комісії: Хто за те, щоб прийняти Регламент за основу? 
Голосували: «За» -18, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Прийнято більшістю голосів. 
Голова лічильної комісії: Хто за те, щоб прийняти Регламент в цілому? 

Вирішили: Затвердити Регламент громадської ради. 
Голосували: «За» -18, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Прийнято більшістю голосів. 
Слухали голову лічильної комісії: Переходими до обрання голови громадської 
ради. Голосування має бути рейтинговим. Форму і процедуру голосування 
передбачено Положенням і Регламентом. 
Виступили: Члени громадської ради, які запропонували на посаду голови 
громадської ради наступні кандидатури: Куц А. В., Сухан В. Г., Воронко Т. Д., 
Вишняк Я. О. 
Голосували: За Куц. А. В. «За» -12, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Голосували: За Сухана В. Г. «За» -1, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Голосували: За Воронко Т. Д. «За» -2, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Голосували: За Вишняка Я. О. «За» -6, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Вирішили: Головою громадської ради при районній державній адміністрації 
обрати більшістю голосів Куц А. В. 
Слухали голову ради: Наступним питанням порядку денного є обрання 
заступника голови ради. 
Виступили: Члени громадської ради які запропонували обрати одного заступника 
голови громадської ради. 
Вирішили: Обрати одного заступника голови громадської ради. 
Голосували: «За» -20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Прийнято більшістю голосів. 



Виступили: Члени громадської ради які на заступника голови громадської ради 
запропонували кандидатури Воронко Т. Д. та Вишняк Я. О. 
Вирішили: Обрати заступником голови громадської ради Воронко Т. Д. 
Голосували: За Воронко Т. Д. «За» -11, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Голосували: За Вишняка Я. О. «За» -7, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Слухали голову ради: Про обрання секретаря громадської ради. 
Виступили: Члени громадської ради які запропонували функції секретаря 
громадської ради виконувати Гудьку А. В., який є працівником структурного 
підрозділу у зв»язках з громадськістю органу виконавчої влади. 
Голосували: За Гудько А. В. «За» -20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали голову ради: Про створення постійних комісій громадської ради та 
затвердження їх складу. 
Виступили: Члени громадської ради які запропонували не створювати на даний 
час комісій. 
Вирішили: Не створювати на даний час комісій. 
Голосували: «За» -20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали голову ради: Запропоновано призначити дату наступного засідання 
громадської ради 5 березня 2015 року 14.00. Приміщення райдержадміністрації. 
Голосували: «За» -20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
У різному виступили: Куц А. В. , яка запропонувала подати до наступного 
засідання пропозиції до плану роботи громадської ради на 2015 рік. Вишняк Я. О., 
щодо реформування судової системи по якому рішення прийнято не було. Удод . 
В. Ф., про надання пропозицій від інститутів громадянського суспільства по 
створенню Алеї па”мяті Героїв України над якими мають попрацювати з 
громадськістю. Воронко Т. Д, щодо забезпечення дровами військових на полігоні. 

  

  

Голова громадської ради                                                                                   Куц А. В. 

  

Секретар                                                                                                         Гудько А.В. 
 


