
ПРОТОКОЛ №2  

засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів  
громадської ради при Роздільнянській районній державній адміністрації   

2020-2022 років 

 

23.07.2020                                                                                                                    м.Роздільна 

10.00 год.                                                                                       райдержадміністрація, каб.№7  

 

Присутні 5 учасників Ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради 

при Роздільнянській районній державній адміністрації у такому складі: 

1. Бондаренко Валентина Миколаївна - Голова Роздільнянської громадської організації 

Всеукраїнської громадської організація «Комітет виборців України»; 

2. Ладунська-Амонс Ольга Валеріївна – головний спеціаліст з питань інформаційної та 

організаційної діяльності апарату Роздільнянської районної державної адміністрації; 

3. Замітайло Володимир Макарович - голова Роздільнянської районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України; 

4. Сидоренко Валентина Григорівна голова Роздільнянської районної організації 

інвалідів Одеської області. 

1. Розгляд  та  аналіз  документів,  наданих  інститутами  громадського  суспільства 

щодо участі в установчих зборах у визначений термін; 

2. Підготовка  до  проведення  установчих  зборів  по  завершенню  циклу  формуванню  

громадської  ради  при  Роздільнянській  районній  державній  адміністрації:  

- визначення остаточного списку  представників інститутів громадянського  суспільства.  

які  прийматимуть  участь  в  установчих  зборах;  

- визначення  місця  та  часу  проведення  установчих  зборів;  

- визначення кількості та складу мандатної  та лічильної комісій. 

 

В обговоренні питань порядку денного 

СЛУХАЛИ: 

Бондаренко В.М. – голова Роздільнянської громадської організації Всеукраїнської 

громадської організація «Комітет виборців України», запропонувала ознайомитись з 

поданими документами які були надані представниками інститутами  громадянського  

суспільства щодо участі в установчих зборах за період з 15 червня по 13 липня 2020 року. 

 

Ладунська-Амонс О.В.,  інформувала, що в зазначений період було подано 9 заявок від 

представників інститутів  громадянського  суспільства, а саме: 

1) Голова Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет Всеукраїнського 

козацтва» Мащук Георгій Миколайович (має не повний пакет документів); 

2) Голова Громадської організації «Роздільнянська районна організація української 

спілки ветеранів  Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Поточний Микола 

Михайлович (має не повний пакет документів); 

3) Голова Роздільнянської районної організації осіб з інвалідністю Сидоренко Валентина 

Григорівна; 

4) Голова Роздільнянської районної профспілкової організації працівників 

агропромислового комплексу Сюмак Тетяна Іванівна (має не повний пакет 

документів); 

5) Голова Роздільнянської районної організації ветеранів Одеської області Жаборюк 

Валентина Володимирівна; 

6) Голова Роздільнянської організації «Громада Роздільнянщини» Василенко Володимир 

Миколайович; 

7) Голова Роздільнянської районної організації ВГО «Комітет виборців України» 

Бондаренко Валентина  Миколаївна; 

8) Голова Роздільнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки 

України - Замітайло Володимир Макарович 



9) Представник ГО «Роздільнянська районна організація Ветеранів органів внутрішній 

Справ України»» - Балухатий Михайло Іванович. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бондаренко В.М. – голова Роздільнянської громадської організації Всеукраїнської 

громадської організація «Комітет виборців України» запропонувала згідно до Постанови 

КМУ №996 надати термін 15 днів на доопрацювання документів необхідних для участі в 

установчих зборах. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 4 

 «проти» - 0 

 «утримались» - 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 В термін з 23.07.2020 – 06.08.2020 рр. підготувати повний пакет документів всіх 

учасників установчих зборів. 

 Запланувати проведення установчих зборів згідно одностайного рішення всіх 

учасників ініціативної групи 19.08.2020 року о 10.00 

 Інформувати всіх учасників про дату, час і місце проведення установчих зборів. 

 

 

  

 

 Голова ініціативної групи                                               В.М.Бондаренко  

 

Секретар ініціативної групи                                              О.В.Ладунська-Амонс 


