
ПРОТОКОЛ №1 

засідання лічильної комісії з підбиття підсумків голосування при обранні 

складу громадської ради при Шепетівській районній державній 

адміністрації 

 

м. Шепетівка       13.04.2017 року  

 

Головував:  Лукашенко Олександр Леонідович - голова лічильної 

комісії 

Присутні: члени лічильної комісії 

1. Галімська Валентина Володимирівна 

2. Дзюба Ігор Валерійович 

 

Слухали: 1. Про підсумки підрахунку голосів щодо обрання складу 

громадської  ради при Шепетівській районній державній адміністрації, яке 

відбулось на установчих зборах ІГС 13.04.2017 року. 

 

Інформував: Лукашенко Олександр Леонідович – голова лічильної 

комісії, який повідомив, що в установчих зборах інститутів громадянського 

суспільства по обранню громадської ради при Шепетівській районній 

державній адміністрації взяли участь 9 осіб. Кількість членів громадської 

ради, за яких проголосували на зборах – 11 осіб.   

Голосування відбулось без порушення визначеної процедури. 

        За результатами проведення відкритого голосування по кожній 

висунутій кандидатурі членами громадської ради стали: 

 

№ з/п 
Прізвище, ім’я, 

по-батькові кандидата 

Посада кандидата із зазначенням 

повної назви ІГС, що висунув 

кандидата 

Набрана 

кількість 

голосів 

1.  Адамець 

Валентина Дмитрівна 

голова профспілки працівників 

освітніх установ  

9 

2.  Васик  

Володимир Іванович 

член Шепетівської спілки ветеранів 

Афганістану  

9 

3.  Галімська  

Валентина Володимирівна 

голова профспілкової організації 

працівників  установ  культури  

9 

4.  Дзуба  

Ігор Валерійович 

голова громадської організації 

«Шепетівське міськрайонне 

об’єднання учасників бойових дій в 

9 



зоні АТО»  

5.  Колбасовська   

Катерина Павлівна 

голова профспілкової організації 

працівників державних установ  

9 

6.  Кондратюк  

Андрій Миколайович 

голова громадської організації 

«Об’єднання місцевих енергійних 

громадських активістів»  

9 

7.  Лукашенко 

Олександр Леонідович 

голова районної громадської 

організації «Ветеран шепетівщини»  

9 

8.  Мельник  

Сергій Болеславович 

 

голова молодіжної організація 

«Шепетівська Паланка Пласту –

Національної  Скаутської 

організації України»  

9 

9.  Пономарьов  

Олександр Михайлович 

голова правління будівельно-

експлуатаційного гаражного 

кооперативу №3 м.Шепетівки  

9 

10.  Топчій  

Ірина Павлівна 

член громадської організації 

«Інститут солідарності громад 

Романа Мацоли»  

9 

11.  Шумейко  

Іван Іванович 

голова Шепетівської районної 

громадської організації ліквідаторів 

наслідків аварії та потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи 

«Полинь»  

9 

 

Вирішили:  

1. Затвердити результати підрахунку голосів.  

2. Вважати обраною на 2017 - 2018 роки громадську раду при 

Шепетівській районній державній адміністрації в складі згідно вказаного  

списку. 

3. Доручити сектору інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату райдержадміністрації оприлюднити результати 

підрахунку голосів та список членів ГР на веб-сайті районної державної 

адміністрації. 

 

Голова  лічильної комісії     О.Лукашенко 

  

Секретар лічильної комісії     В.Галімська 


