
Протокол № 1
засідання Громадської ради

при Чугуївській районній державній адміністрації

від 18.01.2019 року                                                                       м. Чугуїв

Головуючий на засіданні – Н. Алексенко 
Секретар засідання – Т. Широка 
Присутні члени громадської ради: 10 чол.

Порядок денний:

1.  Про  затвердження  Положення  про  громадську  раду  при  районній
державній адміністрації.           

2. Про  обрання  голови  громадської  ради  при  районній  державній
адміністрації.           

3.  Про  обрання  заступника  голови  громадської  ради  при  районній
державній адміністрації.           

4.  Про  покладання  обов’язків  секретаря  громадської  ради  при  районній
державній адміністрації.           

5.   Про  затвердження  Плану  роботи  громадської  ради  при  районній
державній адміністрації.           

            
            
І.  СЛУХАЛИ:  про  затвердження  Положення  про  громадську  раду  при

райдержадміністрації.
Головуюча  на  засіданні  Н.  Алексенко,  голова  Чугуївської  районної

організації профспілки працівників освіти і науки, зачитала проект Положення
про  громадську  раду  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації,
зауваживши,  що  воно  розроблене  на  підставі  Типового  положення  про
громадську  раду,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  від  03.11.10
№  996  «Про  забезпечення  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації
державної політики» (зі змінами). 

Вона запропонувала затвердити положення.

ГОЛОСУВАЛИ:  за  затвердження  положення  про  громадську  раду  –
одноголосно

УХВАЛИЛИ:  затвердити  Положення  про  громадську  раду  при
Чугуївській районній державній адміністрації (додається).



ІІ.  СЛУХАЛИ: про  обрання  голови  громадської  ради  при
райдержадміністрації.  

Член  громадської  ради  С.  Скрипник,  голова  Чугуївської  районної
організації  Товариства  Червоного  Хреста  України,  запропонувала  обрати
головою  громадської  ради  Н.  Алексенко,  оскільки  вона  грамотний  та
відповідальний фахівець та має досвід цієї роботи. 

ГОЛОСУВАЛИ:  за  обрання головою громадської  ради Н.  Алексенко –
одноголосно 

УХВАЛИЛИ: обрати головою громадської ради при Чугуївській районній
державній  адміністрації  Алексенко  Надію  Григорівну,  голову  Чугуївської
районної організації профспілки працівників освіти і науки.

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  про  обрання  заступника  голови  громадської  ради  при
райдержадміністрації. 

Член  громадської  ради Т.  Широка,  відповідальний секретар  Чугуївської
районної  організації  ветеранів  України,  запропонувала  обрати  заступником
голови  громадської  ради  С.  Морозову,  члена  профспілкового  комітету
Чугуївської районної профспілкової організації працівників культури. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  за  обрання  заступником  голови  громадської  ради

С. Морозової  – одноголосно

УХВАЛИЛИ:  обрати  заступником  голови  громадської  ради  при
Чугуївській  районній  державній  адміністрації  Морозову  Світлану
Володимирівну,  члена  профспілкового  комітету  Чугуївської  районної
профспілкової організації працівників культури. 

ІV.  СЛУХАЛИ:  про покладання  обов’язків  секретаря  громадської  ради
при райдержадміністрації.

Н. Алексенко запропонувала залишити виконуючою обов’язки секретаря
громадської  ради  Л.  Шумейко,  головного  спеціаліста  відділу  масових
комунікацій  райдержадміністрації,  яка  вже  давно  виконує  ці  функції,  та
звернутися до голови райдержадміністрації з відповідною заявою.

ГОЛОСУВАЛИ: за покладання обов’язків секретаря громадської ради на
Л. Шумейко  – одноголосно

УХВАЛИЛИ:  звернутися  до  голови  Чугуївської  районної  державної
адміністрації із заявою про покладання обов’язків секретаря громадської ради
при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  на  Шумейко  Людмилу
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Сергіївну,  головного  спеціаліста  відділу  масових  комунікацій  районної
державної адміністрації. 

V.  СЛУХАЛИ:  про  затвердження  Плану  роботи  громадської  ради  при
райдержадміністрації на 2019 рік.  

Н. Алексенко зачитала проект плану роботи громадської ради на поточний
рік. Оскільки зауважень та пропозицій до плану у членів громадської ради не
було, вона запропонувала план роботи громадської ради затвердити.

 ГОЛОСУВАЛИ:  за  затвердження  плану  роботи  громадської  ради  на
2019 рік  – одноголосно

УХВАЛИЛИ: затвердити План роботи громадської ради при Чугуївській
районній державній адміністрації на 2019 рік (додається).

           

Головуючий на засіданні                                         Н. АЛЕКСЕНКО

Секретар засідання                                                                    Т. ШИРОКА              
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