
Протокол установчих зборів громадської ради при Станично-Луганській
райдержадміністрації

02 червня 2020 року смт Станиця Луганська 

Присутні 9 членів громадської ради.

Головуючий на засіданні: Левенець О. М.,

Секретар засідання: Гєлівєрова Д.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання головуючого установчих зборів;

2. Про обрання секретаря установчих зборів.

3. Про обрання лічильної комісії.

4. Інформація про проведену роботу голови ініціативної групи.

5. Про затвердження нового складу громадської ради при Станично-Луганській
райдержадміністрації.

6.Про розгляд проектів регламенту, положення та структури громадської ради.

7. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого установчих зборів

ВИСТУПИЛИ:
- Рибалка О.: Пропоную обрати головуючим установчих зборів Левенця Оле-
ксандра.

ВИРІШИЛИ:
Обрати  головуючим  установчих  зборів  громадської  ради  при  Станично-
Луганській РДА Левенця Олександра.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

2.СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря установчих зборів.

Самовисуванець Гєлівєрова Дар’я. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

ВИРІШИЛИ:
Обрати  секретарем  установчих  зборів  громадської  ради  при  Станично-
Луганській РДА Гєлівєрову Дар’ю.

3. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.



ВИСТУПИЛИ:
- Ініціативна група пропонує обрати до лічильної комісії : Ясінчака Миколая,
Рибалка Олександра та Грабовського Микиту.

СЛУХАЛИ: Ясінчак Миколай оголосив про самоусунення. 

ВИРІШИЛИ:  Обрати до лічильної  комісії  установчих зборів  при Станично-
Луганській РДА Рибалка Олександра та Грабовського Микиту.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

4. СЛУХАЛИ: Інформація про проведену роботу голови ініціативної групи.

Левенець О.М., повідомив, що з метою забезпечення відкритості, прозорості та
публічності  у  діяльності  органів  виконавчої  влади,  здійснення  громадського
контролю за їх діяльністю, оновлення складу громадської ради при Станично-
Луганській райдержадміністрації до 14 лютого тривав прийом документів від
ІГС для участі в установчих зборах з формування  нового складу громадської
ради при райдержадміністрації.

Цей  консультативно-дорадчий  орган  при  органі  виконавчої  влади  дозволяє
залучити  найактивнішу  частину  громадськості  до  вирішення  проблем,  які
постають  в  процесі  державного  управління.  Новообрана  громадська  рада
обирається строком на два роки і буде діяти протягом 2020-2021 рр.

Робота  ініціативної  групи  була  направлена  на  проведення  широкої
інформаційної  кампанії  задля  інформування  громадськості  про  наміри  РДА
формування нового складу громадської ради. Було передбачено інформування
громадськості  через  ЗМІ  через  офіційний  веб-сайт  райдержадміністрації,
тематичні  Інтернет розсилки на  районні  установи,  організації,  за  допомогою
телефону,  особисто.  Забезпечено  прийом  документів  від  ІГС  для  участі  в
установчих зборах.

ВИРІШИЛИ:

Роботу ініціативної групи визнати задовільною

Голосували:

За -одностайно.

5. СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу громадської ради при Стани-
чно-Луганській райдержадміністрації.

Левенець О.: повідомляю, що у зв'язку з тим, що представник від ГО “Молодіж-
на  організація  “Ми  покоління  за  заміни”  не  з'явилася  на  установчі  зборі



пропоную виключити її  зі  складу громадської ради при Станично-Луганській
райдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ:  Виключити представника від ГО “Молодіжна організація  “Ми
покоління  за  заміни”  зі  складу  громадської  ради  при  Станично-Луганській
райдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

6.  СЛУХАЛИ:  Про  розгляд  проектів  регламенту,  положення  та  структури
громадської ради.

Левенець О., Пропоную створити постійно діючі комісії при громадській раді за
всіма напрямками роботи  місцевого самоврядування та  райдержадміністрації
задля кращого розуміння та участі громадської ради в житті району. 

ВИРІШИЛИ: Досконально вивчити регламент та положення та затвердити їх
на  першому  засіданні  громадської  ради  при  Станично-Луганській  райдерж-
адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 9, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0

Головуючий установчих зборів                                     Олександр ЛЕВЕНЕЦЬ 

Секретар установчих зборів                                                 Дар’я ГЄЛІВЄРОВА
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