ПРОТОКОЛ
ус гановчих •збор1в за участю шститут1в громадянського сусп1льства
для утворення громадськоУ ради при виконком!
Костянтин1всько'1' м1сько'1' ради
24.02.2017
м.Костянтин1вка
10.00 велика зала
виконкому м1сько'|' ради
Представники 1нститут1в громадянського
сустльства:
38 0С1б
Вгдсутш: 4 представники 1нститут1в громадянського
сусп1льства, як1 надали документи
ПОРЯДОК Д Е Н Н И Й
1. Обрання робочих орган1в установчих збор^в (обраиня л!чильноТ ком1сп. обрання
) олови збор1в. обрання секретаря збор1в).
2. Зв1 г олови ппц1ативноТ групп про п1дготовку до установчих збор1в по формуванню
громадськоТ ради при виконком! Костянтин!всько|' м!ськоУради.
3. Зв!т про роботу громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м1ськоУ ради в
11ер!ол 2015-2017рр.
4. Встаиовлення граничноУ чисельност! член!в громадськоУ ради.
5. Представления учасник!в установчих збор!в.
6. Проведения голосування по обранню оновленого складу громадськоУ ради.
7. Оприлюднення п!дсумк!в голосування.
8. Призначення дати першого зас!дання громадськоУ ради при виконком!
Костянтин1вськоУ м!ськоУ ради.
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ВИСТУПИЛИ:
Руденко П.1., голова ГО «Ком!тет захисту транспортних прав громадян». Запропонував
обрати головою зас!дання установчих збор!в Мирошниченко Л.В.
Мирои]иичепко Л.В.. голова !н!ц1а1ивно1 групп по формуванню нового складу
громадськоУ ради при виконком! 1\остя?г1ии!вськоУ м!ськоУ ради, запропонувала обрати
секретарем С'ендсцьку О.В. та проголосувати списком за обидв! кандидатури.
Голосували:
«За» - 38
«Проти» - О
«Утримався» - О
Вир11и11ли: обра ги головою зас!дання установчих збор!в Мирошниченко Л.В., обрати
секретарем Сендецьку О.В.
ВИСТУПИЛА:
Мирошниченко Л.В. голова зас!дання установчих збор!в.
Запропонувала обрати л!чильну ком!с!ю у склад! трьох ос!б. До складу включити
Ма'1анч)ка Я.Б.. Савченко Л.В.. Меланченко О.М. ! проголосувати за списком три
кандидатури.
Голосували:
«За» -38

«Проти» - О
«Утримався» - О .
Вир1шили: обрати л1чильну ком1с1ю у склад! трьох ос!б Маланчука Я.Б., Савченко Л.В.,
Меланченко О.М.
СЛУХАЛИ:
Миротиичснко Л.В., голова !н!|иагивно'|' групи по формуванню нового ск.таду
громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради. Зв!тувала про п!дготовку
до установчих •збор!в по формуванню громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ
м!ськоУ ради. Запропонувала учасникам внести корективи в порядок денний, якщо так!
пропо-5иц!У е.
ВИСТУПИЛА: Савченко Л.В.. член громадськоУ орган!зац!У «Союз ж!нок УкраУни».
Внесла пропозиц!ю виключити питания по пункту № 3 порядку денного «Зв!т про роботу
громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м!сько1 ради в пер!од 2015-2017рр.»
Голосували:
«За» - 38
«Проти» - О
«Утримався» - О
Вир1шили: виключити пи гання по пункту № 3 порядку денного «Зв!т про роботу
громадськоУ ради при виконком! Костянтин!вськоУ м!ськоУ ради в пер!од 2015-2017рр.»
Представления

каленого

кандидата...

СЛУХАЛИ:
Карпову Риту МиколаУвну., голова орган!зац!У « Спадщина Склоград». Пов!домила, що Ух
представник не може особисто прийняти участь у зас!данн! установчих збор!в з поважних
обставин, тому вона пропонуе проголосувати за дозв!л представляти Новосельцева А.В. !
прийняти участь у голосуванн! по обранню оновленого складу громадськоУ ради.
Голосували:
«За» -38
«Проти» - О
«Утримався» - О
Вир1шили: /!,оз1юлити Карпов!й Р.М. представляти Но^юсеАШ^Ш^АЖ У голосуванн! по
обранню оновлено! о ск.чаду громадськоУ ради го.юв! орган!зац!У «Спадишпа Склоград»
СЛУХАЛИ:
Маланчука Я.Б., голова орган!зац!У «Еколого-культурне в!дродження Донеччини»,
Пов!домив, що Ух представник не може особисто прийняти участь у зас!данн! установчих
збор!в поважних обставин. тому в!н пропонуе проголосувати за дозв!л включити
Скрипку Н.В. у список кандидат!в для голосування по обранню оновленого складу
ГромадськоУ ради без права голосування й представления и кандидатури.
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Голосували:
«За» - 38
«Проти» - О
«Утримався» - О
Вир1шили: включити Скрипку Н.В. у список кандидатов для голосування по обранню
оновленого складу громадськоУ ради без права голосування й представления и
кандидатури.

СЛУХАЛИ:
Мирошниченко Л.В., голова засщання. Запропонувала учасникам озвучити пропозицп
щодо гранично! чисельност! член!в громадсько!'ради.
ВИСТУПИЛА: Кашина Ю.. член ГО «Ене'ща».
Запропонувала обмежити к!льк!сний склад громадсько']' ради до 23 ос!б.
Голосували:
«За» - 3
«Проти» - 30
«Утримався» - 5
Вир1и]или: не задовольнити пропозиц!ю щодо гранично'1 чисельност! член!в громадсько'!
ради в 23 особи.
ВИСТУ ПИВ:
Меланченко О.М., член Товариства «Олекси Тихого».
Запропонував до гранично'! чисельност! член!в громадсько'1 ради визначити 35 ос!б.
Голосували:
«За» - 4
«Проти» - 3 1
«Утримався» - 3
Вир1шили: не задовольни ги пропозиц!ю щодо гранично'! чисельност! член!в громадсько'!
ради в 35 ос!б.
ВИСТУПИВ:
Руденко П.Г. голова ГО «Ком!тет захисту транспортних прав громадян».
Запропонував обмежити к!льк!сний склад громадсько'! ради до 25 ос!б.
Голосували:
«За» - 11
«Проти» - 24
«Утримався» - 3
Вир1шили: не задовольнити пропозищю щодо гранично'Г чисельност! член!в громадсько'!
ради в 25 ос!б.
ВИСТУПИЛА:
Мироц]ниченко Л.В.. пропонувала обрати 39 ос!б в!лкритим голосуванням без проведения
тайних вибор!в (лодасться).
Голосували:
«За» - 22
«Проти» - ГЗ
«Утримався» - 3
Вир1шили: до оновленого складу громадсько'! ради при виконком! Костянтин!всько'1
м!сько'1 ради включити 39 представник!в !нститут!в громадянського сусп!льства без
проведения рейтингового голосування.
СЛУХАЛИ:
Матаичук Я.Б., пропонував почати в!дл!к пропускав член!в громадсько'! ради з першого
зас!дання.

ВИСТУПИЛА:
Мирошниченко Л.В., голова засщання. Запропонувала це питания винести на голосування
на наступне засщання.
Голосували:
«За» - 32
«Проти» - 1
«Утримався» - 5

Маланчука Я.Б. щодо контролю В1дв1дування членами
[•рома.тськоТ ради перенести на наступне зас1дання.

Вир1Ш11ли: пропозиц1ю

СЛУХАЛИ:
Мирошниченко Л.В.. голова зас1дання. Запропонувала учасникам наступне засщання
провести 06 березня 2017 р. о 14.00
Голосували:
«За» - 36
«Проти» - 2
«Утримався» - О
Вир|шили: наступне засщання громадсько! ради при виконком! Костянтин1всько1 М1Сько1
ради провести 06 березня 2017 р. о 14.00

Голова засщання

Мирошниченко Л.В.
Сендецька О.В.

