
Протокол 
установчих  зборів інститутів громадянського суспільства 

Чугуївського району

11 січня 2019 року                                                                               м. Чугуїв

Голова зборів – Н. Алексенко 
Секретар зборів – Л. Шумейко
Кількість учасників зборів – 10 чол.

Порядок денний:

1. Інформація про діяльність громадської ради при районній державній
адміністрації у 2017-2018 роках.

2. Про обрання нового складу громадської ради при районній державній
адміністрації.

І.  СЛУХАЛИ:  інформація  про  діяльність  громадської  ради  при
райдержадміністрації у 2017-2019 роках.

Голова  громадської  ради  при  райдержадміністрації  попереднього
скликання Н. Алексенко поінформувала присутніх про діяльність громадської
ради за 2 роки її  повноважень. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІІ.  СЛУХАЛИ:  про  обрання  нового  складу  громадської  ради  при
райдержадміністрації.
        Головуюча на засіданні Н. Алексенко повідомила, що подали необхідні
документи і увійшли до списку кандидатів для участі в установчих зборах 10
чоловік  від  різних  інститутів  громадянського  суспільства:  6  –  від
громадських організацій;  2  – від профспілок і  2  – від  недержаних засобів
масової інформації. 

Далі  Н.  Алексенко  поставила  на  голосування  кожного  висунутого  до
складу громадської ради кандидата.

 
ГОЛОСУВАЛИ:
за   Алексенко Надію Григорівну  від  Чугуївської  районної  організації

профспілки працівників освіти і науки – одноголосно;
за  Біляєву  Яну  Михайлівну  від  телерадіокомпанії  Чугуївщини

«Слобожанка» – одноголосно;



за Гуренка Андрія Івановича від Чугуївської міськрайонної громадської
організації «Наш вибір» – одноголосно; 

за  Коваленко  Оксану  Віталіївну  від  інформаційної  газети  «Вісник
Чугуївщини» – одноголосно;

за  Кравченка  Геннадія  Олександровича  від  Чугуївської  районної
федерації футболу – одноголосно;

за  Лукаша  Михайла  Сергійовича  від  громадської  організації  «Спілка
ветеранів антитерористичної операції» у Чугуївському районі – одноголосно;

за  Морозову  Світлану  Володимирівну  від  Чугуївської  районної
профспілкової організації працівників культури – одноголосно;

за  Скрипник  Світлану  Петрівну  від  Чугуївської  районної  організації
товариства Червоного Хреста України – одноголосно; 

за  Широку Таїсію Олександрівну від Чугуївської  районної  організації
ветеранів України – одноголосно;
        за Шкеля Миколу Григоровичу від громадської організації «Чугуївський
об’єднаний Союз інвалідів Афганістану» – одноголосно.
        

УХВАЛИЛИ: обрати склад громадської ради при райдержадміністрації
у кількості 10 чоловік (додається).

           

Голова зборів                                                      Н. АЛЕКСЕНКО     

Секретар зборів
                                            

                                             Л. ШУМЕЙКО
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