
ПРОТОКОЛ  

установчих зборів за участю інститутів громадянського 

суспільства для утворення громадської ради при  

Шепетівській районній державній адміністрації  
 

 

13 квітня 2017 року                                                                          м.Шепетівка 

 

Присутні: члени ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів, представники інститутів громадянського суспільства, голова 

Шепетівської районної державної адміністрації Підопригора Р.Б., т.в.о. 

першого заступника голови адміністрації Пономарьов С.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Інформація ініціативної групи про підготовку до установчих зборів. 

2.  Обрання робочих органів зборів (голову зборів, секретаря, лічильну 

комісію). 

3. Затвердження регламенту зборів. 

4. Встановлення граничної чисельності членів громадської ради. 

5. Проведення голосування по обранню членів громадської ради при 

Шепетівській районній державній адміністрації. 

 

На початку засідання установчих зборів, із вступним словом виступив 

голова адміністрації Підопригора Роман Борисович. Він відмітив, що 

розвинуте демократичне та громадське суспільство можна будувати лише в 

державі, де громадяни є активними учасниками процесу формування та 

реалізації державної політики.  

«Сьогодні настав час, коли увесь український народ консолідується 

заради майбутнього України. Позиція громадськості набуває вирішального 

значення у процесах державотворення, формування сьогодення і 

майбутнього. Громадські організації недаремно вважаються третім сектором 

у суспільстві. Вони зароджуються, створюються та діють в самій середині 

суспільства. В кожній організації існують свої домінуючі напрямки, погляди, 

пропозиції і напрацювання, але усі ми єдині в одному - ми реалізуємо 

прагнення людей до кращого сьогодення і майбутнього.  

Такий консультативно-дорадчий орган як Громадська рада, - це потужна 

організаційна сила, яка є своєрідним посередником між громадськістю  та 

донесенням проблем різних верств населення до влади, і як наслідок -  їх 

вирішення. Але за однієї умови – вона має бути дієвою.  

Хочу відмітити, що сьогодні в районі зареєстровано 40 громадських 

організацій, 81 політична партія і ми констатуємо, що більшість з них ще 

досить пасивні в соціумі. А тому основне наше завдання змінити ситуацію на 



краще і створити сприятливі умови для розвитку та активної діяльності 

громадських організацій району.  

Спільно напрацьовувати та впроваджувати заходи для  подолання 

соціальних проблем, розвивати засади громадянського суспільства. Адже це 

величезний інтелектуальний потенціал, потужна організуюча сила, що може і 

повинна вести за собою людей, постійно активізовувати їх на досягнення 

загального благополуччя.  

Третій сектор є тією силою, який здатен об’єднати на даному етапі 

найрізноманітніші верстви та цілі територіальні громади.  

В свою чергу, хочу запевнити Вас, що згідно чинного законодавства 

буду сприяти роботі Громадської ради та підтримувати ініціативи з питань 

розвитку району» - наголосив Роман Борисович. 

Побажав всім плідної роботи на благо Шепетівщини та держави загалом. 

 

По першому питанню виступив: 

Мельник Сергій Болеславович - голова ініціативної групи, який 

наголосив, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 27 лютого 2017 року №57/2017-р, 

утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з 

обрання громадської ради при Шепетівській районній державній 

адміністрації на 2017- 2018  роки у складі: 

 

АНДРУШКО  

Тетяна Сергіївна  

- головний спеціаліст сектору інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

 

ГАЛІМСЬКА 

Валентина Володимирівна 

 

- голова профспілкової організації працівників установ 

культури  

КОЛБАСОВСЬКА   

Катерина Павлівна 

- голова профспілкової організації працівників 

державних установ  

 

ЛІННИК   

Наталія Миколаївна 

 

- керівник апарату райдержадміністрації   

 

МЕЛЬНИК  

Сергій Болеславович 

 

-  голова молодіжної громадської організації 

«Шепетівська Паланка Пласту – Національної  

Скаутської організації України»  

 

ЧМИР 

Олександр Анатолійович 

 

- завідувач сектору інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату 

райдержадміністрації 

 

 

На першому засіданні ініціативної групи головою обрано Мельника 

Сергія Болеславовича, секретарем – Чмира Олександра Анатолійовича.  

http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=157642
http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=157642


Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу до проведення 

установчих зборів.  

Так, проведено 3 засідання ініціативної групи на яких розглянуто ряд 

питань щодо  визначення дати проведення Установчих зборів, затверджено 

зміст повідомлення  про проведення установчих зборів, яке оприлюднено в 

міськрайонній газеті «Шепетівський вісник» від 9 березня, на сайті районної 

державної адміністрації та соціальних мережах.  

На засіданнях визначено дату, час, місце, порядок проведення 

установчих зборів, затверджено план підготовки. Також, затверджено зразки 

документів та порядок їх прийняття для участі в установчих зборах. 

Станом на 7 квітня 2017 року до ініціативної групи надійшли заяви про 

участь в установчих зборах від 11 інститутів громадянського суспільства. 

Дані заяви відповідають вимогам Постанови № 996 та зареєстровані.  

На момент проведення установчих зборів для участі в них  

зареєструвалось 9 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.  

 

По другому питанню виступив: 

Мельник Сергій Болеславович, який наголосив, що для подальшої 

роботи установчих зборів потрібно утворити робочі органи зборів. А саме, 

обрати голову, секретаря та лічильну комісію установчих зборів.  

Виступила: Галімська Валентина Володимирівна, яка внесла пропозицію 

головою установчих зборів обрати Мельника Сергія Болеславовича, 

секретарем – Чмира Олександра Анатолійовича, оскільки ці люди пройшли 

усі етапи підготовки до зборів знають організаційні питання краще інших 

учасників зборів. 

Проголосували: За – 9                      Проти – 0                          Утримались - 0 

 

Наступним питанням зборів стало визначення кількості членів лічильної 

комісії та обрання її складу.  

Виступив:  

 Чмир Олександр Анатолійович, який запропонував затвердити кількісний 

склад членів лічильної комісії зборів - 3 чоловіки.  

Проголосували: За – 9                          Проти – 0                        Утримались – 0 

 

Мельник Сергій Болеславович вніс пропозицію до складу лічильної комісії 

включити Лукашенка Олександра Леонідовича, Галімську Валентину 

Володимирівну та Дзюбу Ігоря Валерійовича.   

Проголосували: За – 9                     Проти – 0                         Утримались - 0 



Сформована лічильна комісія зі свого складу обрала головою Лукашенка 

Олександра Леонідовича, секретарем – Галімську Валентину Володимирівну. 

 

По третьому питанню виступив: 

Чмир Олександр Анатолійович, який повідомив, що ініціативною 

групою з організації установчих зборів підготовлені рекомендації та 

регламент роботи зборів, який заздалегідь був розданий учасникам 

установчих зборів для ознайомлення. Є пропозиція взяти його за основу та 

затвердити для подальшої роботи. 

Проголосували: За – 9                     Проти – 0                          Утримались - 0 

Ухвалили:  регламент роботи установчих зборів затвердити. 

 

По четвертому питанню виступив: 

Мельник Сергій Болеславович, який вніс на розсуд учасників зборів 

питання встановлення граничної чисельності громадської ради.  

Виступила: Топчій Ірина Павлівна, яка запропонувала встановити граничну 

чисельність громадської ради - 11 осіб, оскільки саме така кількість заяв 

надійшла до ініціативної групи для участі в установчих зборах від інститутів 

громадянського суспільства. 

Проголосували: За – 9                     Проти – 0                         Утримались - 0 

Ухвалили:  Встановити граничну чисельність громадської ради - 11 осіб. 

 

 По п’ятому  питанню виступив: 

Мельник Сергій Болеславович, який наголосив, що всі рішення Зборів 

приймаються шляхом проведення відкритого голосування. Голосування за 

членів громадської ради проводиться по кожній висунутій кандидатурі. Він 

ознайомив присутніх із персональним складом кандидатів до громадської 

ради. 

Після проведення процедури голосування, членами громадської ради 

при Шепетівській районній державній адміністрації, згідно протоколу 

засідання лічильної комісії з підбиття підсумків голосування при обранні 

складу громадської ради від 13.04.20171 №1, стали:  

 

Адамець 

Валентина Дмитрівна 

- голова профспілки працівників освітніх установ  
 

Васик  

Володимир Іванович 

- член Шепетівської спілки ветеранів Афганістану  
 

Галімська  

Валентина Володимирівна 

- голова профспілкової організації працівників  

установ  культури  
 

Дзуба  

Ігор Валерійович 

- голова громадської організації «Шепетівське 

міськрайонне об’єднання учасників бойових дій 

в зоні АТО»  
 

Колбасовська   - голова профспілкової організації працівників 



Катерина Павлівна державних установ  
 

Кондратюк  

Андрій Миколайович 

- голова громадської організації «Об’єднання 

місцевих енергійних громадських активістів»  
 

Лукашенко 

Олександр Леонідович 

- голова районної громадської організації 

«Ветеран шепетівщини»  
 

Мельник  

Сергій Болеславович 

 

-  голова молодіжної організація «Шепетівська 

Паланка Пласту –Національної  Скаутської 

організації України»  
 

Пономарьов  

Олександр Михайлович 

- голова правління будівельно-експлуатаційного 

гаражного кооперативу №3 м.Шепетівки  
 

Топчій  

Ірина Павлівна 

- член громадської організації «Інститут 

солідарності громад Романа Мацоли»  
 

Шумейко  

Іван Іванович 

- голова Шепетівської районної громадської 

організації ліквідаторів наслідків аварії та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи 

«Полинь»  
 

 

 

Голова установчих зборів                                           С.Мельник    

 

 

Секретар                                                                              О.Чмир 


