
Протокол №1 
Засідання ініціативної групи з питання формування нового складу 

громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради.  
 від 24.02.2016 року 

 
Всього членів ініціативної групи – 6 
Присутні – 6 
Відсутні – немає 
 

Порядок денний 
1. Визначення дати проведення установчих зворів для формування 

нового складу Громадської ради. 
2. Документи, які необхідно надати для участі в установчих зборах. 
3. Графік чергування членів ініціативної групи. 
4. Про розміщення оголошення в газеті Нова Каховка, міському радіо 

та вєб-сайті міста. 
 

Слухали: голову ініціативної групи Житченко Л.М. про роботу 
ініціативної групи. 
 

Виступили: Козлова Я.В., Марков Д.С., Задирко В.Б., Малета О.П. 
 

Вирішили: 
1. Установчі збори з питання формування нового складу Громадської 

ради, провести  07.04.2016 року о 15.00. 
«За» - 6, 
«Проти» - немає. 
 

2. Для участі в установчих зборах надати необхідні документи: 
- Заява, щодо  участі в установчих зборах представника ГО; 
- Автобіографічна довідка делегованого представника; 
- Копія свідоцтва про реєстрацію; 
- Копія витягу з Єдиного державного реєстру України; 
- Копія витягу з протоколу зборів про делегування кандидата; 
- Інформація про результати діяльності організації за останній рік. 
- Витяг із статуту або положення ГО  щодо цілей і завдань його 

діяльності, засвідчені в установленому порядку. 
- Заява особи-представника  ГО, щодо згоди на обробку його 

персональних даних. 
«За» - 6 
«Проти» - немає. 

3. Графік чергування членів ініціативної групи затвердити: 



понеділок з 14.00 до 16.00 – Задирко В. Б.; 
вівторок з 14.00до 16.00 – Козлова Я. В.; 
середа з 14.00 до 16.00 – Житченко Л.М.; 
четвер з 14.00 до 16.00 – Малета О.П.; 
п’ятниця з 14.00 до 16.00 – Марков Д.С.  
«За» - 6, 
«Проти» - немає. 

 
4. Текст оголошення затвердити та розмістити в газеті Нова Каховка, 

міському радіо та веб-сайті міста. 
«За» - 6 
«Проти» - немає. 
 
 
 

Голова ініціативної групи  
з питання формування нового складу  
Громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради                                                         Л.М. Житченко 
 
 
Секретар                                                                                           Я.В. Козлова  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


