
Протокол №4 
засідання ініціативної групи з питання формування нового складу 

громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради. 

 
 
м. Нова Каховка                                                                             29.03.2016 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; 
                                                Малета Олеся Павлівна; 
                                                Набоченко Світлана Олександрівна. 
 
 
Запрошені: відсутні 
 

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

Порядок денний 
                                              

1. Розгляд документів поданих громадськими організаціями для участі в 
установчих зборах по формуванню нового складу громадської ради 
при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради згідно 
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 
затвердженого зазначеною вище постановою. 

 
Слухали 

По першому питанню голова ініціативної групи з питання 
формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради доповіла Житченко Л.М., що до ініціативної 
групи за період прийняття документів було подано 52 (п’ятдесят два) пакети 
документів, з них ініціативною групою було вирішено направити на 
доопрацювання 7 (семи) громадським об’єднанням, а саме Всеукраїнський 
союз жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України»; ГО «Українське 



громадське об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони 
навколишнього природного середовища Е-Екологія»; ГО «Новокаховський 
історико-патріотичний клуб «Каховка»; Міська організація вільної 
профспілки працівників освіти і науки м. Нова Каховка; ГО «Золоті Леви 
Чорної сотні»; ГО «Сильна Країна»; Новокаховський благодійний фонд «НК 
Надія». 

Житченко Л.М. поставила на голосування питання, щодо направлення 
листів –повідомлень зазначеним вище громадським організаціям з метою 
усунення недоліків до 07 квітня 2016 року (включно). 

 
   

Голосували:  Шість з шістьох присутніх членів ініціативної групи з питання 
формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради. 
 
Результати голосування: «ЗА» - 6 осіб; «ПРОТИ» - 0 осіб. Рішення, щодо 
направлення інформаційних листів-повідомлень 7 представникам 
громадських організацій прийнято. 
 

Вирішили: 
1. Доручити секретарю ініціативної групи з питання формування нового 

складу громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської 
міської ради Козловій Я.В. направити листи –повідомлення 7 
громадським організаціям у яких виявлені недоліки (в паперовому 
вигляді-поштою та на електронні адреси зазначені в поданих 
документах громадськими об’єднаннями). 

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

  
 


