
Ініціативна група  
з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при 

виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 
 

Протокол засідання  
06.04. 2018 р.                 № 2    м.Нова Каховка 
 
Присутні: Житченко Л.М., Васильєв В.І., Величко О.С., Задирко В.Б.,          
                   Біла О.С., Мариненко Т.М., Чабан І.Г..  
Відсутні: Аверін А.В., Шведова Т.Ю. 

Порядок денний 
1. Про підсумки перевірки пакетів документів, що були надані 

інституціями громадянського суспільства для участі в установчих 
зборів Громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської 
міської ради 25 квітня 2018 року.  

2. Різне.  
 

По-першому питанню: 
Слухали: Інформацію голови ініціативної групи Житченко Л.М. про 
підсумки перевірки пакетів документів, що були надані інституціями 
громадянського суспільства для участі в установчих зборів Громадської ради 
при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 25 квітня 2018 року.  
Житченко Л.М.: Перевірено 39 пакетів документів, що били надані 
інституціями громадянського суспільства для участі в установчих зборів 
Громадської ради при виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 25 
квітня 2018 року.  

Виявлені недоліки: 
1. ГО «Первинна профспілкова організація фірми «Херсоноблагробуд»: 

Невідповідність документів, що були подані, вимогам Постанови КМ 
України від 03.11.2010р. №996 «Про забезпечення участі громадськості  
у формуванні та реалізації державної політики».  

2. ГО «Сприяння діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків». Неповний пакет документів: відсутній витяг із Статуту 
(положення) інституції громадянського суспільства щодо цілей і завдань 
його діяльності, посвідченої в установленому порядку.  

 
 Постановили:  
1. Затвердити звіт про підсумки перевірки пакетів документів, що були 

надані інституціями громадянського суспільства для участі в 
установчих зборів Громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради 25 квітня 2018 року.  



2. Повідомити ППО Фірми «Херсоноблагробуд» та ГО «Сприяння 
діяльності об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків» 
щодо виявлених недоліків в їх пакетах документів. 

3. Встановити термін усунення недоліків, що були виявлені, по 
19.04.2018р. включно.  
 
Голосували: «За» - одноголосно.  
 

 
Голова ініціативної групи       Л.М.Житченко 
 
Секретар ініціативної групи       В.І.Васильєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ініціативна група  
з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при 

виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 
 

Первинна профспілкова організація 
         ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» 

Нікіфоровій Л.М.  
 

 Надсилаю Вам протокол №2 засідання ініціативної групи з 
проведення установчих зборів кандидатів до складу Громадської ради при 
виконавчому комітеті Новокаховської міської ради. 
 Згідно вимог діючого законодавства строк, який встановлено Вам для 
усунення виявлених під час перевірки недоліків, визначено по 19 квітня 
включно.  
 
З повагою,  
 
 
Секретар ініціативної групи       В.І.Васильєв 
 
 
 

Ініціативна група  
з підготовки та проведення установчих зборів Громадської ради при 

виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 
 

Голові ГО «Сприяння діяльності 
об’єднанням співвласників   
багатоквартирних будинків» 

 Полегеньку В.М.  
 

 Надсилаю Вам протокол №2 засідання ініціативної групи з 
проведення установчих зборів кандидатів до складу Громадської ради при 
виконавчому комітеті Новокаховської міської ради. 
 Згідно вимог діючого законодавства строк, який встановлено Вам для 
усунення виявлених під час перевірки недоліків, визначено по 19 квітня 
включно.  
 
З повагою,  
 
 
Секретар ініціативної групи       В.І.Васильєв 
 


