
Ініціативна група  
з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при 

виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 
 

Протокол засідання  
19.04. 2018 р.                 № 3 
 
Присутні: Житченко Л.М., Васильєв В.І., Задирко В.Б., Біла О.С.,       
           Мариненко Т.М., Аверін А.В., Чабан І.Г., Шведова Т.Ю., Величко О.С.  

Порядок денний 
1. Про затвердження порядку денного установчих зборів 25 квітня.  
2. Про визначення кількості членів Громадської ради при виконавчому 

комітеті Новокаховської міської ради . 
3. Про визначення кількості та назв постійних комісій Громадської ради 

при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради. 
4. Різне. 

По-першому питанню: 
Слухали: Пропозиції голови ініціативної групи Житченко Л.М. щодо  
порядку денного роботи установчих зборів Громадської ради при 
виконавчому комітеті Новокаховської міської ради. 
Постановили: Затвердити пропозиції щодо порядку денного установчих 
зборів Громадської ради: 

1. Інформація про діяльність громадської ради у 2016-2018 роках.  
Житченко Л.М. до 20 хв.  

2. Інформація щодо діяльності ініціативної групи з підготовки та 
проведення установчих зборів Громадської ради при виконавчому 
комітеті Новокаховської міської ради. 
Васильєв В.І. до 10 хвилин 

3. Вибори членів Громадської ради. 
4. Обрання голови, заступника та секретаря громадської ради.  
5. Затвердження переліку та кількості постійних комісій громадської 

ради. 
6. Визначенні дати проведення першого засідання громадської ради.    

 
Голосували: «За» - одноголосно 
 
По-другому питанню: 
Слухали: Інформацію голови ініціативної групи Житченко Л.М. Про 
визначення кількості членів Громадської ради.  
Житченко Л.М.:  До ІГ було подано 39 пакетів документів від інституцій 
громадянського суспільства міста Нова Каховка, які виявили бажання брати 
участь у діяльності громадської ради. Двом інститутам були вказані недоліки 



в оформленні документів. Одна організація недоліки усунула, друга ні. 
Таким чином до участі в установчих зборах допущено 38 інституцій 
громадянського суспільства Нової Каховки. У зв’язку з цим є пропозиція 
запропонувати установчим зборам змінити кількість учасників громадської 
ради з 35 до 38 з подальшим затвердженням нової чисельності у новій 
редакції  Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті.  

Також, якщо ми приймемо цю пропозицію, відпадає необхідність 
проведення рейтингового голосування для визначення членів громадської 
ради. Тому є пропозиція запропонувати установчим зборам всі голосування 
проводити у відкритому режимі шляхом піднімання руки.   
Постановили:  

1. Рекомендувати установчим зборам: 
1.1. Змінити кількість учасників громадської ради з 35 до 38 з 

подальшим затвердженням нової чисельності у новій редакції  
Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті. 

1.2. Всі голосування проводити у відкритому режимі шляхом піднімання 
руки. 

Голосували: «За» - одноголосно.   
 
По-третьому питанню:  
Слухали: інформацію голови І.Г. Житченко Л.М. про визначення кількості та 
назв постійних комісій громадської ради. 
Постановили: 

1.Запропонувати установчим зборам визначити кількість постійних 
комісій громадської ради у 6 комісій. 
2. Запропонувати установчим зборам затвердити такі назви постійних 

комісій: 
- З питань охорони здоров’я та медичної реформи; 
- З питань освіти та реалізації молодіжної політики; 
- З питань розвитку масового спорту та туризму; 
- З питань захисту прав мешканців та  співпраці ОСББ; 
- З питань військово-патріотичного виховання молоді та охорони 

громадського порядку; 
- З питань соціально-економічного розвитку, екології, будівництва та 

інфраструктури міста.     
Голосували: «За» - одноголосно 
 
 
Голова ініціативної групи       Л.М.Житченко 
 
Секретар ініціативної групи       В.І.Васильєв 


