
ПРОТОКОЛ  

установчих зборів для формування громадської ради 

 при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 

 

м. Нова Каховка 

Велика зала засідань 

виконавчого комітету 

14 березня 2012 року 

15:00 

 

На установчих зборах присутні: 

 представники інститутів громадянського суспільства – учасники установчих зборів 

Ананьїн Анатолій Миколайович - Новокаховська єпархія Української православної 

церкви, Бехтхольд Юрій Петрович - Новокаховський міський центр німецької 

культури, Бойчук Оксана Леонідівна - Новокаховська міська громадська молодіжна 

організація “Перспектива”, Волинець Олеся Павлівна - Новокаховська міська 

організація профспілки працівників освіти і науки України, Дикий Євгеній 

Олексійович -Громадське об'єднання Новокаховський «Водний клуб “Дельфін”, 

Дронь Тамара Олександрівна - Новокаховська організація всеукраїнського союзу 

жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України”, Дружинін Валерій Петрович - 

Новокаховський спортивний клуб настільного тенісу “Юність”, Дячук Степан 

Степанович - Новокаховська міська громадська молодіжна організація НСТ 

“Руно”, Євсеєва Джанан Таслимівна - Новокаховська міська організація 

фізкультурно-спортивного товариства  “Спартак”, Євсєєва Тетяна Миколаївна - 

Новокаховське товариство охорони культурної спадщини, Єрмолаєв  Олег 

Петрович -Новокаховська громадська організація “Оберіг”, Житченко Лариса 

Миколаївна -Громадська організація «Руський культурний центр м.Нова Каховка», 

Задирко Віталій Борисович - Новокаховське громадське об'єднання “За 

відродження Нової Каховки”, Коваленко Віктор В'ячеславович - Новокаховська 

міська організація всеукраїнської громадської організації “Молоді регіони”, 

Козлова Яна Василівна - Новокаховська громадська організація «Молодіжна рада 

м.Нова Каховка», Кузнєцова Олена Геннадіївна - Новокаховська міська організація 

Товариства Червоного Хреста України, Малишенко Олена Василівна - 

Новокаховська міська громадська організація “Перемога”,  Мариненко Тетяна 

Михайлівна  - Новокаховський міський комітет профспілки працівників 

агропромислового комплексу, Марченко Микола Стефанович - 

 Новокаховська міська організація ветеранів органів Державної податкової 

служби  України, Михайлова Олена Олександрівна - Новокаховська міська 

правозахисна громадська організація “Товариство захисту прав та інтересів 

людини”, Михасюк Сергій Васильович - Новокаховська міська організація 

«Союз “Чорнобиль України”, Пасько Надія Вікторівна - Громадська організація 

“Підприємці міста Нова Каховка”, Пятецький Юрій Миколайович Новокаховська 

міська організація ветеранів війни та праці, Рашевська Ольга Олександрівна  

- Новокаховська міська організація Херсонського обласного товариства по захисту 

інтересів і прав споживачів,  Резніков В'ячеслав Вадимович  - Новокаховське 

відділення Херсонського обласного громадського центру  “Чоловіки проти 

насильства”, Савич Микола Адамович -  Новокаховська організація 

всеукраїнського союзу радянських офіцерів, Сичов Кирило Олександрович - 
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Громадська організація «Федерація футболу м.Нова Каховка», Федченко 

Володимир Володимирович - Громадська організація Новокаховського 

спортивного клубу “Енергія”, Чоловська Оксана Ярославівна  - Новокаховський 

спортивно-реабілітаційний клуб для інвалідів з порушенням ОРА “Фенікс”; 

Деркач В.М. - редактор міської радіоорганізації; 

Акуленко В.С. – керуючий справами виконавчого комітету; 

Набоченко С.О. – начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та 

організаційної роботи виконавчого комітету; 

Кобцов Ю.О. – радник міського голови;  

мешканці міста.  

 

Відкрив установчі збори керуючий справами виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради Акуленко В.С. 

Стаття 38 Конституції України гарантує громадянам України право на участь 

в управлінні державними справами. З цією метою КМУ прийняв Постанову від 3 

листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики», якою передбачено демократичний порядок 

формування громадських рад при органах влади. 

 Станом на березень 2012 року згідно з інформацією управління юстиції у 

місті Нова Каховка зареєстровано більше 100 інститутів громадянського 

суспільства.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про підготовку установчих зборів ІГС для формування громадської 

ради при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Житченко Л.М., голова ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування громадської ради при виконавчому комітеті 

Новокаховської міської ради, проінформувала присутніх 

представників ІГС про роботу ініціативної групи, внесла 

пропозицію щодо обрання Задирка В.Б., голови Новокаховського 

громадського об'єднання «За відродження Нової Каховки», 

головою установчих зборів. 

Голосували: 

за – 21, 

проти – 8, 

утримались – 0. 

ВИРІШИЛИ: обрати Задирка В.Б. головою установчих зборів для формування 

громадської ради  при виконавчому комітеті Новокаховської міської 

ради. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про обрання робочих органів установчих зборів, лічильної комісії, 

голови зборів, секретаря 

ВИСТУПИЛИ: Задирко В.Б. вніс пропозицію щодо обрання лічильної комісії у 

кількості 3-ох осіб.   

До складу лічильної комісії із зали внесли кандидатури Сичова К.А., 

Рашевської О.О., Марченка М.С. 
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Голосували:  

за – 21, 

проти – 0, 

утримались – 8. 

ВИРІШИЛИ: До складу лічильної комісії обрати Сичова К.А., Рашевську О.О., 

Марченка М.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: Житченко Л.М. внесла пропозицію щодо обрання секретарем 

установчих зборів Волинець О.П. 

Голосували:  

за – 21, 

проти – 0, 

утримались – 8. 

ВИРІШИЛИ: Секретарем установчих зборів обрати Волинець О.П. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного установчих зборів 

ВИСТУПИЛИ: Задирко В.Б. запропонував внести до порядку денного установчих 

зборів наступні питання: 

 

1. Про регламент проведення установчих зборів. 

2. Про встановлення граничної чисельності складу громадської ради. 

3. Про обрання складу громадської ради. 

4. Про проведення першого засідання громадської ради при виконавчому комітеті 

Новокаховської міської ради. 

 

Голосували:  

за – 27, 

проти – 0, 

утримались – 2. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний установчих зборів. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про регламент проведення установчих зборів 

ВИСТУПИЛИ: Задирко В.Б. запропонував наступний регламент проведення 

установчих зборів: виступи - до 5хв., обговорення -  до 3хв. 

Голосували:  

за – 29, 

проти – 0, 

утримались –0. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти запропонований регламент роботи. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення граничної чисельності складу громадської ради 

ВИСТУПИЛИ: Євсєєва Т.М. запропонувала чисельний склад громадської ради 

при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 

встановити у кількості 29 осіб (згідно із кількістю ІГС, які надали 

необхідні документи до ініціативної групи та 
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представники/уповноважені особи яких присутні на установчих 

зборах). 

Голосували:  

за – 29, 

проти – 0, 

утримались –0. 

ВИРІШИЛИ: чисельність громадської ради при виконавчому комітеті 

Новокаховської міської ради встановити у кількості 29 осіб. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про обрання складу громадської ради при виконавчому комітеті 

Новокаховської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Бойчук О.Л. запропонувала включити до складу громадської ради 

при виконавчому комітету Новокаховської міської ради всі ІГС, 

які надали до ініціативної групи пакет документів згідно із  

вимогами законодавства та представники/делеговані особи яких 

присутні у залі. 

Голосували:  

за – 29, 

проти – 0, 

утримались –0. 

ВИРІШИЛИ: склад громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської 

міської ради на наступних 2 роки затвердити у такому складі: 

 

№  

з/п 

П.І.Б. Назва ІГС 

1.  Ананьїн 

Анатолій Миколайович 

Новокаховська єпархія Української православної 

церкви  

2.  Бехтхольд  

Юрій Петрович 

Новокаховський міський центр німецької 

культури 

3.  Бойчук 

Оксана Леонідівна 

Новокаховська міська громадська молодіжна 

організація “Перспектива” 

4.  Волинець  

Олеся Павлівна 

Новокаховська міська організація профспілки 

працівників освіти і науки України 

5.  Дикий  

Євгеній Олексійович 

Громадське об'єднання Новокаховський «Водний 

клуб “Дельфін” 

6.  Дронь  

Тамара Олександрівна 

Новокаховська організація всеукраїнського союзу 

жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” 

7.  Дружинін  

Валерій Петрович 

Новокаховський спортивний клуб настільного 

тенісу “Юність” 

8.  Дячук 

Степан Степанович 

Новокаховська міська громадська молодіжна 

організація НСТ “Руно” 

9.  Євсеєва 

Джанан Таслимівна 

Новокаховська міська організація фізкультурно-

спортивного товариства  “Спартак” 

10.  Євсєєва  

Тетяна Миколаївна 

Новокаховське товариство охорони культурної 

спадщини 

11.  Єрмолаєв  

Олег Петрович 

Новокаховська громадська організація “Оберіг” 
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12.  Житченко  

Лариса Миколаївна 

Громадська організація «Руський культурний 

центр м.Нова Каховка» 

13.  Задирко  

Віталій Борисович 

Новокаховське громадське об'єднання “За 

відродження Нової Каховки” 

14.  Коваленко  

Віктор В'ячеславович 

Новокаховська міська організація всеукраїнської 

громадської організації “Молоді регіони” 

15.  Козлова  

Яна Василівна 

Новокаховська громадська організація 

«Молодіжна рада м.Нова Каховка»  

16.  Кузнєцова  

Олена Геннадіївна 

Новокаховська міська організація Товариства 

Червоного Хреста України  

17.  Малишенко  

Олена Василівна 

Новокаховська міська громадська організація 

“Перемога” 

18.  Мариненко  

Тетяна Михайлівна 

Новокаховський міський комітет профспілки 

працівників агропромислового комплексу 

19.  Марченко  

Микола Стефанович 

Новокаховська міська організація ветеранів 

органів Державної податкової служби  України 

20.  Михайлова  

Олена Олександрівна 

Новокаховська міська правозахисна громадська 

організація “Товариство захисту прав та інтересів 

людини” 

21.  Михасюк  

Сергій Васильович 

Новокаховська міська організація «Союз 

“Чорнобиль України” 

22.  Пасько  

Надія Вікторівна 

Громадська організація “Підприємці міста Нова 

Каховка” 

23.  Пятецький  

Юрій Миколайович 

Новокаховська міська організація ветеранів війни 

та праці 

24.  Рашевська  

Ольга Олександрівна 

Новокаховська міська організація Херсонського 

обласного товариства по захисту інтересів і прав 

споживачів 

25.  Резніков  

В'ячеслав Вадимович 

Новокаховське відділення Херсонського 

обласного громадського центру  “Чоловіки проти 

насильства” 

26.  Савич  

Микола Адамович 

Новокаховська організація всеукраїнського союзу 

радянських офіцерів  

27.  Сичов  

Кирило Олександрович 

Громадська організація «Федерація футболу 

м.Нова Каховка» 

28.  Федченко  

Володимир 

Володимирович 

Громадська організація Новокаховського 

спортивного клубу “Енергія” 

29.  Чоловська  

Оксана Ярославівна 

Новокаховський спортивно-реабілітаційний клуб 

для інвалідів з порушенням ОРА “Фенікс” 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проведення І-го засідання громадської ради при виконавчому 

комітеті Новокаховської ради 

ВИСТУПИЛИ: Житченко Л.М., Мариненко Т.М. запропонували провести І-ше 

засідання громадської ради при виконавчому комітеті 

Новокаховської міської ради цього ж дня, 14 березня 2012 року, 

після завершення установчих зборів. Також внесли пропозицію 
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щодо обрання на першому засіданні громадської ради її 

керівництва.  

Голосували:  

за – 29, 

проти – 0, 

утримались –0. 

ВИРІШИЛИ: Провести І-ше засідання громадської ради  при виконавчому 

комітеті Новокаховської ради після завершення установчих зборів, 

14 березня 2012 року. На І-ому засіданні громадської ради обрати 

голову, заступників, секретаря громадської ради . 

 

 

 

 

Голова установчих зборів                                                                              В.Б.Задирко 

 

 

Секретар установчих зборів                                                                       О.П.Волинець                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 


