
  

Протокол №1 

установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського 
суспільства з обрання складу громадської ради при районній державній 

адміністрації на 2015-2017 роки 

  

від 06 лютого 2015 року                                                 м. Березне 

  

Головуючий: Вишняк Ярослав Олексійович - голова ініціативної групи при 
підготовці установчих зборів. 
Секретар: Гудько А. В. 
Присутні: уповноважені представники інститутів громадянського суспільства (20 
осіб). Гудько А. В. - член ініціативної групи, начальник відділу з питань внутрішньої 
політики, зв”язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації 
апарату райдержадміністрації. 
Порядок денний: 
1. Обрання робочих органів установчих зборів. 

2. Звіт голови ініціативної групи при підготовці до установчих зборів. 

4.Установлення кількісного складу громадської ради. 

5.Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради при районній державній 

адміністрації на 2015-2017 роки. 

  

Слухали: Про обрання головуючого та секретаря зборів. 
Виступили: Члени ініціативної групи, які запропонували обрати головуючим 
Вишняка Я. О., голову ініціативної групи при підготовці установчих зборів. 
Вирішили: Обрати головуючим Вишняка Я. О. «За» - 19, «Проти» - 0, 
«Утримався» - 1. 
Виступили: Авакумов М. С., який запропонував обрати секретарем зборів Гудька 
А. В. - члена ініціативної групи при підготовці установчих зборів. 
Вирішили: Обрати секретарем установчих зборів Гудька А. В. «За» - 20, «Проти» - 
0, «Утримався» - 0. 
Слухали: Про обрання лічильної комісії. 
Виступили: Куц А. В, Попач І. І., Вишняк Я. О., Трохлюк Н. О., які запропонували 
обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Куц А. В. – голова Березнівського осередку 
Конгресу Української Інтелігенції, Трохлюк Н. О., - заступник голови Березнівського 
районного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 
Барканова О. В. -член Березнівської районної громадської організації «Майдан». 
Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Трохлюк Н.О., Куц А.В, 
Барканова О.В. «За» - 20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. Лічільна комісія обрала 
голову — Куц А.В. 
Слухали: Вишняка Я. О., який запропонував затвердити наступний порядок 
денний установчих зборів: 



1.Звіт голови ініціативної групи при підготовці до установчих зборів. 

2.Установлення граничної чисельності складу громадської ради. 

3.Проведення голосування для обрання нового складу громадської ради при районній державній 

адміністрації на 2015-2017 роки. 

Вирішили: Затвердити запропонований Куц А. В. порядок денний установчих 
зборів. «За» - 20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: Вишняка Я. О., який запропонував наступний регламент зборів: для 
заслуховування звітів відвести до 5 хвилин, для виступів до 2 хвилин, для 
запитань до 2 хвилин. Збори провести протягом 1 години. 
Право вирішального голосу на зборах мають лише уповноважені представники інститутів 

громадянського суспільства. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу. Засідання зборів 

провести відкритим. Рішення зборів вважати прийнятим, коли за нього проголосує більшість від 

загальної кількості учасників зборів, які зареєструвалися. Кількість членів громадської ради визначати 

шляхом відкритого голосування підняттям руки. Персональний склад громадської ради, яка утворюється 

при районній державній адміністрації, визначати відкритим рейтинговим голосуванням по кожній 

висунутій кандидатурі. Обраними вважати тих кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у 

межах установленої чисельності громадської ради. 

Вирішили: Затвердити регламент зборів запропонований Вишняком Я. О. «За» -
 20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: Звіт голови ініціативної групи Вишняка Я. О. про роботу при підготовці 
до установчих зборів. 
Виступили: Голова ініціативної групи при підготовці установчих зборів Вишняк Я. 
О., який повідомив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 
листопада 2014 року №688 “ Про внесення зміни до постанови КМУ від з 
листопада 2010 року №966, рішенням громадської ради від 16 грудня 2014 року 
(Протокол №8) утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих 
зборів для обрання громадської ради при Березнівській районній державній 
адміністрації на 2015-2017 роки у складі: 
Вишняк - голова районної громадської організації Ярослав Олексійович “За справедливість”, голова 

ініціативної групи; 

Куц - голова Березнівського осередку Конгресу Алла Володимирівна української інтелігенції; 

Попач - голова районної організації Всеукраїнської Іван Іванович Спілки ветеранів Афганістану; 

Барканова - член Березнівської районної громадської Ольга Володимирівна організації “Майдан”; 

Трохлюк Наталія Олександрівна -заступник голови Березнівської районної громадської організації 

товариства «Просвіта» (ім.Т.Г. Шевченка); 

Гудько - начальник відділу з питань внутрішньої Анатолій Вікторович політики, зв'язків з 
громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації; 

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Підготовлено та оприлюднено в районній 

газеті “Надслучанський вісник” і на сайті райдержадміністрації текст оголошення про проведення 

установчих зборів. Визначено дату проведення зборів, їх порядок денний. Проведено прийом та 

реєстрацію документів від інститутів громадянського суспільства. Сформовано та затверджено 

відповідно до отриманих заявок список учасників установчих зборів. 



Зареєстровано заяви від 23 інститутів громадянського суспільства, які заявили про свою участь в 

установчих зборах. Всі отримані заяви відповідають вимогам. 

Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів, визначений постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року №996 дотримано. 

Установчі збори вважаються легітимними, якщо участь у них на момент проведення бере щонайменше 

половина від інститутів громадянського суспільства, які подали свої документи на участь. Головуючим 

на зборах є уповноважений представник ініціативної групи або особа, обрана членами установчих 

зборів. 

Вирішили: звіт голови ініціативної групи Вишняка Я. О. Затвердити. 
«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 
Слухали: про установлення кулькісного складу громадської ради. 
Виступили: 
Куц. А.В.-голова Березнівського осередку Конгресу Української Інтелігенції, яка запропонувала 

установити кількісний склад громадської ради 23 особи, відповідно до кількості поданих установчих 

документів від інститутів громадянського суспільства. 

Кравчук О. Й. - парафіянин релігійної громади УПЦ-Київський Патріархат м.Березне Рівненської області, 

який запропонував до складу громадської ради включити тільки тих учасників установчих зборів, які 

прийшли на збори. 

Вирішили: установити склад громадської ради у кількості 23 представників 
інститутів громадянського суспільства. 
Голосували за пропозицію Куц А. В.: «За» - 19, «Проти» - 0, «Утримався» -
 1. Голосували за пропозицію Кравчук О. Й. : «За» - 1, «Проти» - 14, «Утримався» - 
5. 
Слухали: проведення голосування для обрання нового складу громадської ради. 
Виступили: Вишняк Я. О., який повідомив, що відповідно до прийнятого 
регламенту установчих зборів персональний склад громадської ради, яка 
утворюється при районній державній адміністрації, визначається відкритим 
рейтинговим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі. Обраними 
вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах 
установленої чисельності громадської ради. 
Ящук В.Й., який вніс пропозицію голосувати списком, оскільки кількісний склад громадської ради 

складається з 23 представників інститутів громадянського суспільства, що відповідає загальній кількості 

поданих заяв. Тому і потреба у рейтинговому голосуванні відпадає. Голосували за пропозицію Ящука В. 

Й.: «За» - 20, «Проти» - 0, «Утримався» - 0. 

Виступили: Голова лічильної комісії Куц А. В., яка повідомила, що на установчих 
зборах з обрання громадської ради при Березнівській районній державній 
адміністрації на 2015-2017 роки було зареєстровано 20 уповноважених 
представників інститутів громадянського суспільства з правом вирішального 
голосу. Встановлена Зборами чисельність членів громадської ради 23 особи. 
Зареєстровані учасники установчих зборів голосували списком, шляхом підняття 
руки та представляючи кожного уповноваженого кандидата. Під час установчих 
зборів жодна особа не зняла свою кандидатуру. Таким чином, голосування 



відбулося по 23 кандидатах. Голосування відбулося без порушення визначеної 
процедури. 
Вирішили: 

1.Вважати обраною громадську раду при районній державній адміністрації на 2015 — 2017 роки у складі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові 

Посада із зазначенням повної назви ІГС, що висунув 
його 

1 Авакумов 

Микола Сисойович 

Голова Березнівського районного об’єднання Асоціації 
фермерів і приватних землевласників України 

2 Батюк 

Оксана Михайлівна 

Голова Березнівської районної організації Організації 
ветеранів України 

3 Бокеєв 

Іван Адамович 

Член Березнівської районної громадської організації 
“Спортивно-оздоровчий клуб імені Станіслава Коваля” 

4 Гулевич 

Валентин Васильович 

Голова громадської організації Березнівське об»єднання 
«Союз-Чорнобильців» 

5 Куц 

Алла Володимирівна 

Голова Березнівського осередку Конгресу Української 
Інтелігенції 

6 Беженар 

Галина Михайлівна 

Голова Молодіжної громадської організації «Горлиця» 

7 Лазарець 

Віктор Іванович 

Член федерації Березнівської районної громадської 
організації “Федерація греко-римської та вільної боротьби” 

8 Попач 

Іван Іванович 

Голова Березнівської районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

9 Рачок 

Павло Трохимович 

Секретар Рівненської обласної організації Національної 
спілки журналістів України 

10 Рачковська 

Ірина Володимирівна 

Член Рівненської організації Національної спілки 
письменників України 

11 Момотюк 

Назарій Степанович 

Настоятель храму релігійної громади парафії Різдва 
Пресвятої Богородиці Рівненсько-Волинської єпархії 
Української Автокефальної Православної Церкви м. 

Березне. 
12 Кравчук 

Олександр 
Йосипович 

Парафіянин релігійної громади УПЦ-Київський Патріархат 
м. Березне Рівненської області 

13 Якимець 

Іван Іванович 

Голова Березнівської районної організації профспілки 
працівників освіти і науки України 

14 Вишняк 

Ярослав Олексійович 

Голова громадської організації «За справедливість» 

15 Люшин 

Василь 
Олександрович 

Голова Березнівської районної організації Всеукраїнської 
громадської організації «Захист дітей війни» 

16 Кучерук Заступник керівника громадського формування з охорони 



Сергій Степанович громадського порядку «Народна самооборона «Поліська 
Січ» 

17 Трохлюк 

Наталія 
Олександрівна 

Заступник голови Березнівського районного об»єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

18 Ящук Василь 
Йосипович 

Голова Березнівської районної молодіжної громадської 
організації «Центр Молодіжних Ініціатив «РАЗОМ» 

19 Барканова 

Ольга Володимирівна 

Член Березнівської районної громадської організації 
«Майдан» 

20 Зайченко 

Олександр Петрович 

Голова Березнівського районного осередку Міжнародної 
громадської організації «Міжнародна Федерація Бойового 

Гопака» 

21 Євгеюк 

Олег Олександрович 

Голова громадської організації «УНСО-БЕРЕЗНЕ” 

22 Ільницький 

Віктор 
Володимирович 

Заступник президента Березнівської районної громадської 
організації спортивно-оздоровчий клуб “Патріот” 

23 Сухан 

Віктор Григорович 

Начальник управління місцевого осередку-управління 
Всеукраїнської громадської організації “Національний 

комітет по боротьбі з корупцією” у Березнівському районі 
Рівненської області. 

  

2.Доручити секретареві лічильної комісії оприлюднити результати підрахунку 
голосів та список членів громадської ради на офіційному веб-сайті районної 
державної адміністрації протягом двох діб. 

  

Головуючий зборів                                                                     Я. Вишняк 

  

Секретар зборів                                                                         А. Гудько 

  

 


