
Протокол №1 

 

Засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів 

громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

 

«28» лютого 2017 року        м.Шепетівка 

 

Присутні: члени ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів 

громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

 
 

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 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання голови та членів ініціативної групи, відповідального за 

ведення протоколів засідань групи.  

2. Визначення дати проведення Установчих зборів для формування 

складу Громадської ради та місця проведення зборів. 

3. Затвердження змісту повідомлення  про проведення установчих 

зборів.  

 

По першому питанню виступили:  
Лінник Наталія Миколаївна, яка зазначила, що інститути громадянського 

суспільства стрімко розвиваються, що в свою чергу сприяє розв’язанню 

нагальних соціальних та економічних проблем району. Вона висловила 



сподівання на подальшу співпрацю районної державної адміністрації та 

громадськості, побажала членам ініціативної групи плідної роботи з 

підготовки та організації установчих зборів громадської ради.  

Н.М. Лінник запропонувала орати головою ініціативної групи з 

підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 

громадянського суспільства з обрання членів громадської ради при 

Шепетівській районній державній адміністрації Мельника Сергія 

Болеславовича - голову молодіжної організація «Шепетівська Паланка 

Пласту – Національної  Скаутської організації України».  

Ухвалили: обрати головою ініціативної групи з підготовки та 

проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського 

суспільства з обрання членів громадської ради при Шепетівській районній 

державній адміністрації Мельника Сергія Болеславовича. 

  Мельник Сергій Болеславович запропонував обрати відповідальним за 

ведення протоколів засідань ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання 

членів громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

Чмира Олександра Анатолійовича – завідувача сектору інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації. 

Ухвалили: обрати відповідальним за ведення протоколів засідань 

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства з обрання членів громадської ради 

при Шепетівській районній державній адміністрації Чмира Олександра 

Анатолійовича. 

По другому питанню виступили:  
Колбасовська Катерина Павлівна, яка запропонувала провести Установчі 

збори для формування складу Громадської ради 11 квітня 2017 року у 

приміщенні районної державної адміністрації. 

Ухвалили: Установчі збори для формування складу Громадської ради 

при Шепетівській районній державній адміністрації провести 11 квітня 2017 

року у приміщенні РДА. 

По третьому питанню виступили: 

 Мельник Сергій Болеславович, який ознайомив присутніх із текстом 

повідомлення про проведення Установчих зборів, запропонував затвердити 

його зміст та направити до міськрайонної газети «Шепетівський вісник» для 

подальшого його оприлюднення. А також оприлюднити даний текст на 

офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 

Ухвалили: запропонований текст повідомлення затвердити та 

розмістити у ЗМІ району, соціальних мережах. 

 

 

Голова ініціативної групи                                           С.Мельник    

 

 

Секретар                                                                              О.Чмир 



Протокол №2 

 

Засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів 

громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

 

«10» березня 2017 року        м.Шепетівка 

 

Присутні: члени ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів 

громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

 
МЕЛЬНИК  

Сергій Болеславович 

 

-  голова молодіжної громадської організації 

«Шепетівська Паланка Пласту – Національної  

Скаутської організації України», голова ініціативної 

групи  

 

ЧМИР 

Олександр Анатолійович 

 

- завідувач сектору інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату 

райдержадміністрації, секретар 

 

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   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про основні етапи підготовки до проведення установчих зборів. 

2. Про затвердження плану підготовки до проведення установчих зборів.  

3. Про затвердження зразків документів та порядку їх прийняття для 

участі в установчих зборах. 

4. Про затвердження порядку денного установчих зборів. 

5. Про затвердження плану інформаційної кампанії.   

 

По першому питанню виступив: 

Мельник Сергій Болеславович, який ознайомив з основними етапами 

підготовки установчих зборів при районній державній адміністрації. Він 

зазначив, що згідно з розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 27 лютого №57/2017-р створено ініціативну групу з 



підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського 

суспільства. В засобах масової інформації та на сайті районної державної 

адміністрації оприлюднене повідомлення про дату, час, місце, порядок 

проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих 

зборах, прізвище, ім’я, адресу та номер телефону відповідальної особи. 

Він також наголосив, що ініціативна група повинна забезпечити збір 

заяв та визначених додаткових документів чи відомостей від інститутів 

громадського суспільства про їх наміри взяти участь в установчих зборах.  

Сергій Болеславович відзначив, що наступним етапом роботи буде 

проведення установчих зборів, на яких буде визначено кількісний склад 

громадської ради та відбудуться вибори членів громадської ради. Згідно 

Постанови КМУ №996 та на підставі протоколу установчих зборів буде 

підписано розпорядження голови районної державної адміністрації про 

затвердження складу громадської ради.  Протокол установчих зборів та склад 

громадської ради також буде оприлюднено на офіційному веб-сайті 

адміністрації. 

На першому засіданні новообраної громадської ради відбудеться 

обрання її керівних органів, затвердження Положення про громадську раду 

та регламенту роботи.   

По другому питанню виступив: 

Чмир Олександр Анатолійович, який ознайомив членів ініціативної 

групи з організаційним планом підготовки до установчих зборів та 

запропонував його затвердити. 

Ухвалили: Організаційний план підготовки до проведення установчих 

зборів затвердити.  

По третьому питанню виступив: 

Чмир Олександр Анатолійович, який ознайомив присутніх із зразками 

документів та порядком їх прийняття від інститутів громадського суспільства 

для участі в установчих зборах. Запропонував взяти їх за основу та 

затвердити. 

Ухвалили: Затвердити зразки документів та порядок їх прийняття від 

інститутів громадського суспільства для участі в установчих зборах. 

По четвертому питанню виступив: 

Мельник Сергій Болеславович, який наголосив що орієнтовний перелік 

питань порядку денного установчих зборів формує ініціативна група з 

підготовки установчих зборів, але кінцеве рішення про формування порядку 

денного приймають учасники установчих зборів. Він запропонував 

орієнтовний перелік питань порядку денного установчих зборів:  

• інформація ініціативної групи про підготовку до установчих зборів;  

• обрання робочих органів зборів (лічильна комісія, голова зборів, 

секретар); 

• прийняття регламенту проведення установчих зборів;  

• встановлення граничної чисельності членів громадської ради; 

• проведення виборів до громадської ради. 



Сергій Болеславович також підкреслив, що за пропозицією учасників 

установчих зборів до порядку денного можуть бути внесені й інші питання, 

але на разі запропонував затвердити  даний перелік питань.    

Ухвалили: Запропонований орієнтовний перелік питань порядку 

денного установчих зборів затвердити.  

По п’ятому питанню виступила:  

Лінник Наталія Миколаївна, яка наголосила на доцільності передбачити 

інформування громадськості про проведення установчих зборів інститутів 

громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при 

Шепетівській районній державній адміністрації через друковані засоби 

масової інформації, сайт райдержадміністрації та соціальні мережі. 

запропонувала розмістити на сайті адміністрації інформацію щодо 

підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах, 

прикладів заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження 

участі в установчих зборах, виписки з протоколу засідання правління (ради, 

зборів тощо) ІГС, біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на 

участь в установчих зборах.  

Ухвалили: Вище зазначені пропозиції підтримати. 

 

Голова ініціативної групи                                           С.Мельник    

 

 

Секретар                                                                              О.Чмир 



Протокол №3 

 

Засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів 

громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

 

«10» квітня 2017 року        м.Шепетівка 

 

Присутні: члени ініціативної групи з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства з обрання членів 

громадської ради при Шепетівській районній державній адміністрації 

 
 

МЕЛЬНИК  

Сергій Болеславович 

 

-  голова молодіжної громадської організації 

«Шепетівська Паланка Пласту – Національної  

Скаутської організації України», голова ініціативної 

групи  

 

ЧМИР 

Олександр Анатолійович 

 

- завідувач сектору інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату 

райдержадміністрації, секретар 

 

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   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження списків учасників установчих зборів. 

   

Виступив:  

Мельник Сергій Болеславович, який повідомив, що 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.  

Він ознайомив членів ініціативної групи із персональним складом та 

запропонував затвердити список для участі в установчих зборах. 

 

Адамець - голова профспілки працівників освітніх установ  



Валентина Дмитрівна  

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   

Катерина Павлівна 

- голова профспілкової організації працівників 

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»  
 

 

Ухвалили: Список членів установчих зборів затвердити. 

 

 

 

Голова ініціативної групи                                           С.Мельник    

 

 

Секретар                                                                              О.Чмир 
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