
Протокол №5 
засідання ініціативної групи з питання формування нового складу 

громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради. 

 
 
м. Нова Каховка                                                                             07.04.2016 року 
 
Головуючий: голова ініціативної групи з питання формування нового складу 
громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради – 
Житченко Лариса Миколаївна; 
 
Секретар: Козлова Яна Василівна; 
 
Члени ініціативної групи: Задирко Віталій Борисович; 
                                                Марков Дмитро Сергійович; 
                                                Набоченко Світлана Олександрівна. 
 
Відсутні: Малета Олеся Павлівна - відрядження; 
 
Запрошені: відсутні 
 

На засіданні присутні п’ять із шістьох  членів ініціативної групи з 
питання формування нового складу громадської ради при виконавчому 
комітеті Новокаховської міської ради. 
 

Порядок денний 
                                              

1. Підведення підсумків роботи ініціативної групи з питання формування 
нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради. 

2. Складання списку громадських організацій та їх представників, які 
братимуть участь в установчих зборах та списку представників, яким 
відмовлено в участі в установчих зборах (із зазначенням основи для 
відмови  на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» від 03.11.2010 р. №996. відповідно до Порядку 
проведення консультацій з громадськість з питань формування та 
реалізації державної політики). 

 
Слухали 

По першому питанню секретаря ініціативної групи з питання 
формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради Козлову Я.В., що до підсумків роботи 



ініціативної групи з питання формування нового складу громадської ради 
при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради.  

 
   
Голосували:  п’ять з шістьох присутніх членів ініціативної групи з питання 
формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради. 
 
Результати голосування: «ЗА» - 5 осіб; «ПРОТИ» - 0 осіб. Роботу  
ініціативної групи з питання формування нового складу громадської ради 
при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради признати 
задовільною. Інформацію взяти до уваги. 
 

По другому питанню голова ініціативної групи з питання формування 
нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської 
міської ради доповіла Житченко Л.М., що до складання списку громадських 
організацій та їх представників, які братимуть участь в установчих зборах та 
списку представників громадських організацій, яким відмовлено в участі в 
установчих зборах (із зазначенням основи для відмови  на підставі постанови 
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. №996. 
відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськість з питань 
формування та реалізації державної політики). 

 
 

Голосували:  п’ять з шістьох присутніх членів ініціативної групи з питання 
формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради. 
 
Результати голосування: «ЗА» - 5 осіб; «ПРОТИ» - 0 осіб. Рішення, щодо 
затвердження списку громадських організацій та їх представників, які 
братимуть участь в установчих зборах та затвердження списку представників 
громадських організацій, яким відмовлено в участі в установчих зборах. 
 

Вирішили: 
1. Признати роботу  ініціативної групи з питання формування нового 

складу громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської 
міської ради задовільною. Інформацію взяти до уваги. 

2. Затвердити сформовані списки громадських організацій та їх 
представників, які братимуть участь в установчих зборах та списки 
представників громадських організацій, яким відмовлено в участі в 
установчих зборах 

3. Оприлюднити списки громадських організацій та їх представників, які 
братимуть участь в установчих зборах та списку представників 
громадських організацій, яким відмовлено в участі в установчих зборах 



на офіційному сайті територіальної громади м. Нова Каховка не 
пізніше 11 квітня 2016 року.  

 
 
 
Головуючий                                                                                     Л.М. Житченко 
 
 
 
Секретар                                                                                               Я.В. Козлова 
 

  
 

 


