
ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання ініціативної групи з підготовки  

установчих зборів з формування нового складу громадської ради  

при Чугуївській районній державній адміністрації  

 

 

від 20 листопада 2020 року                                                                     м. Чугуїв 

 

 

Присутні: члени ініціативної групи Світлана АЛЬОШИНА, Марина 

ОТЧЕНАШКО, Іван СКУПЧЕНКО, Таїсія ШИРОКА, Людмила ЮРЧЕНКО. 

 

Засідання відкрила начальник відділу інформаційної діяльності та 

забезпечення цифрового розвитку районної державної адміністрації              

М. ОТЧЕНАШКО, яка поінформувала, що розпочато організаційну роботу 

щодо формування нового складу громадської ради при Чугуївській районній 

державній адміністрації, і запропонувала ухвалити наступний порядок 

денний засідання ініціативної групи.  

 

Порядок денний: 
 

1. Про обрання голови та секретаря ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування нового складу громадської ради при 

Чугуївській районній державній адміністрації. 

2. Про підготовку інформаційного повідомлення про проведення 

установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування 

нового складу громадської ради при Чугуївській районній державній 

адміністрації. 

3. Про затвердження форми документів, необхідних для участі 

інститутів громадянського суспільства в установчих зборах з формування 

нового складу громадської ради при Чугуївській районній державній 

адміністрації. 

 

Запропонований порядок денний ухвалили одностайно. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Марину ОТЧЕНАШКО, яка поінформувала присутніх про те, що 

Громадська рада при Чугуївській районній державній адміністрації 

створюється на підставі Типового положення про громадську раду при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській 

міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній 

адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 



03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (зі змінами).  

Для формування нового складу утворено ініціативну групу, яка на 

своєму першому засіданні обирає голову та секретаря.    

 

ВИСТУПИЛИ: 

Людмила ЮРЧЕНКО запропонувала обрати головою ініціативної 

групи Світлану Альошину, секретарем – Марину Отченашко. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів з 

формування нового складу громадської ради при Чугуївській районній 

державній адміністрації обрати Світлану Альошину, секретарем – Марину 

Отченашко. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Марину ОТЧЕНАШКО, яка поінформувала, що вищевказаною постановою 

регламентується також порядок підготовки та проведення установчих зборів, 

подання заяв для участі в них. Всі вимоги законодавства зазначені в проєкті 

інформаційного повідомлення про проведення установчих зборів, яке 

пропонується на розгляд ініціативної групи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Таїсія ШИРОКА запропонувала провести установчі збори інститутів 

громадянського суспільства 15 січня 2021 року о 10.00 в залі засідань 

районної державної адміністрації.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Провести установчі збори інститутів громадянського суспільства з 

формування нового складу громадської ради при Чугуївській районній 

державній адміністрації 15 січня 2021 року о 10.00 в залі засідань районної 

державної адміністрації. 

2. Затвердити текст інформаційного повідомлення про проведення 

установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування 

нового складу громадської ради при Чугуївській районній державній 

адміністрації та оприлюднити його на офіційному вебсайті 

райдержадміністрації. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 



Марину ОТЧЕНАШКО, яка представила форми документів, котрі подають 

інститути громадянського суспільства для участі в установчих зборах (заява 

про участь, рішення про делегування представника, згода на обробку 

персональних даних, біографічна довідка, інформація про результати 

діяльності, адреса та контакти). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити форми документів інститутів громадянського 

суспільства для участі в установчих зборах: заяву про участь, рішення про 

делегування представника, згоду на обробку персональних даних, 

біографічну довідку, інформацію про результати діяльності, адресу та 

контакти (додаються). 

 

 

 

 

 

 

Керівник ініціативної групи                                             Світлана АЛЬОШИНА 

 

 

Секретар засідання                                                           Марина ОТЧЕНАШКО 

 


