
Протокол 
установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Новокаховської міської ради 
 25.03.2014 р.                                                                                           №3                         
 Всього членів громадської ради – 29.  
 Присутні – 21. 
 Відсутні – 8. 
 Запрошені – секретар міської ради О.Лук’яненко, керуючий справами 
виконавчого комітету В.Акуленко, заступник міського голови В.Сироватка, 
начальник відділу освіти О.Якубова, начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення та організаційної роботи С.Набоченко, 
начальник управління містобудування та архітектури М.Плюйко, начальник 
відділу капітального будівництва С.Гончаренко, представники ЗМІ, 
представники політичних партій, мешканці міста. 
 
 Пропозиції щодо початку зборів – розпочати установчі збори. 
 Голосували – «за» - 21    ; «проти» -  0   ; «утримались» -  0   ; 
 Вирішили - засідання Громадської ради при виконавчому комітеті 
Новокаховської міської ради розпочати. 
 
 1.Слухали – Житченко Л.М. щодо обрання голови зборів та секретаря,  
внесла пропозицію обрати Задирка В.Б. головою зборів, Волинець О.П. 
секретарем зборів. 
 Голосували – «за» - 21    ; «проти» - 0    ; «утримались» -  0   ; 
 Вирішили – обрати Задирка В.Б. головою зборів. 
 
 2.Слухали – про обрання робочих органів зборів -  лічильної комісії. 

Виступили – Задирко В.Б. вніс пропозицію щодо обрання лічильної 
комісії у кількості 3-ох осіб. 

До складу лічильної комісії із зали внесли кандидатури – Є.Дикий, 
О.Чоловська, Д.Євсєєва. 

Голосували – «за» - 21    ; «проти» - 0    ; «утримались» -   0  ; 
Вирішили – до складу лічильної комісії обрати - Є.Дикого, 

О.Чоловську, Д.Євсєєву. 
 

3. Слухали – про затвердження порядку денного зборів. 
Виступили – Задирко В.Б. запропонував внести до порядку денного 

зборів наступні питання -  
Порядок денний 

1. Інформація про діяльність Громадської ради за два роки (2012 – 03.2014 
року) при виконавчому комітеті    Новокаховської міської ради. 
                                                                                     Доповідач - Житченко Л.М 
2.Інформація про роботу ініціативної групи з підготовки зборів для 
формування Громадської ради. 

                                                                          Доповідач – Волинець О.П. 



 
3. Про затвердження граничного складу Громадської ради та проведення 
голосування  для обрання нового складу Громадської ради. 
                                                                                                               Задирко В.Б. 
4.Затвердження дати проведення засідання Громадської ради нового 
формування. 
                                                                                                               Задирко В.Б. 

Голосували – «за» -  21   ; «проти» -  0   ; «утримались» -  0   ; 
Вирішили – затвердити порядок денний зборів. 
 
4. Слухали – про регламент проведення зборів. 
Виступили – Задирко В.Б. запропонував наступний регламент 

проведення зборів 
 По першому питанню -  доповідачу до 20 хв., виступаючим  до 5 хв., 
 По другому, третьому та четвертому питанням -  виступаючим до 5 хв. 
Голосували – «за» -  21   ; «проти» - 0    ; «утримались» - 0    ; 
Вирішили – прийняти запропонований регламент роботи. 

 
5. Слухали – Житченко Л.М. про діяльність Громадської ради при 

виконавчому комітеті    Новокаховської міської ради за 2012 – 2013 роки 
(виступ додається). 

Виступили –  Бойчук О.Л., Пятецький Ю.М., Михайлова О.О., Євсєєва 
Ж.Т. щодо проведеної роботи за звітний період та винесли пропозицію 
роботу Громадської ради вважати задовільною (виступи додаються)  

Голосували – «за» -  21   ; «проти» -   0  ; «утримались» -   0  ; 
Вирішили – роботу  Громадської ради при виконавчому комітеті    

Новокаховської міської ради за два роки вважати «задовільною                         
». 

 
6. Слухали – Волинець О.П. про роботу ініціативної групи з підготовки 
зборів для формування Громадської ради. На розгляд Громадської ради 
винесено питання про членство в Громадській раді 6 –ти інститутів 
громадянського суспільства, які за період роботи ініціативної групи 
подали заяви та відповідні документи.  
- Громадська організація Новокаховський «Яхт – клуб», голова 
Євстратов О.В.; 
- Громадська організація «Фестивальний центр» «Камалія», голова Гірна 
Г.А.; 
- Громадська організація Благодійна організація «Орлятко», голова 
Сірик С.В.; 
- Громадська організація «Волейбольний клуб Будівельник» міста Нова 
Каховка, голова Бойко П.А.; 
- Громадське формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону, голова Латишев Ю.Н..; 



- Громадська організація Міський «Борцовський клуб», голова Оборін 
Є.В.; 
Виступили – В.Задирко з пропозицією включити до складу Громадської 
ради 5 громадських об’єднань, питання щодо членства в Громадській 
раді представника Громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону, голова Латишев Ю.Н. розглянути на 
засіданні Громадської ради. 
Голосували – «за» - 21    ; «проти» -   0  ; «утримались» -   0  ; 
Вирішили – включити до складу Громадської ради 5 громадських 
об’єднань, питання щодо членства в Громадській раді представника 
Громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону (голова Латишев Ю.Н.) розглянути на засіданні Громадської 
ради. 

 
7. Слухали – Задирка В.Б.  про затвердження граничного складу 

Громадської ради в кількості 34  членів Громадської ради. 
Виступили – Задирко В.Б. щодо включення до членства в Громадській 

раді таких представників інститутів громадського суспільства –                                                                                  
- Громадська організація Новокаховський «Яхт – клуб», голова 
Євстратов О.В.; 
- Громадська організація «Фестивальний центр» «Камалія», голова Гірна 
Г.А.; 
- Громадська організація Благодійна організація «Орлятко», голова 
Сірик С.В.; 
- Громадська організація «Волейбольний клуб Будівельник» міста Нова 
Каховка, голова Бойко П.А.; 
- Громадська організація Міський «Борцовський клуб», голова Оборін 
Є.В.; 

Голосували – «за» -  21   ; «проти» -  0   ; «утримались» - 0    ; 
Вирішили –  граничну чисельність Громадської ради встановити в 

кількості 34 членів Громадської ради (29 + 5) 
 

8. Слухали – Задирка В.Б. про Затвердження дати проведення 
засідання Громадської ради нового формування. 

Виступили – Задирко В.Б. запропонував провести перше засідання 
Громадської ради нового формування 04.04.2014 року о 15.00 у великій залі 
засідань виконкому згідно з положенням про Громадську раду. 

Голосували – «за» -  21   ; «проти» -  0   ; «утримались» -  0   ; 
Вирішили – провести перше засідання Громадської ради нового складу 

04.04.2014 року о 15.00 у великій залі засідань виконкому.  
 

Голова установчих зборів                                                      Задирко В.Б. 
 

 
Секретар установчих зборів                                                  Волинець О.П. 


