
ПРОТОКОЛ
засідання установчих зборів з обрання нового складу 

громадської ради при Роздільнянській районній державній адміністрації
та першого засідання

19.08.2020 м.Роздільна
10.00 год. актовий зал Роздільнянської РДА

Присутні :
Представники 8 інститутів громадянського суспільства (додається)
Представники Роздільнянської районної державної адміністрації (додається)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів про проведену роботу
2. Обрання складу лічильної комісії
3. Затвердження кількісного складу ГР
4. Обрання членів ГР
5. Визначення дати проведення наступного засідання ГР 

В обговоренні питань порядку денного

СЛУХАЛИ:
Бондаренко В.М. -  голову ініціативної групи про затвердження запропонованого порядку 
денного установчих зборів.

Голосували:
«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 
Постановили:
Затвердити порядок денний установчих зборів.

СЛУХАЛИ:
Бондаренко В.М. -  голову ініціативної групи зі звітом про проведену роботу. 
Ладунську-Амонс О.В. -  секретаря ініціативної групи, яка поінформувала, що станом на 
06.07.2018 р. було подано 9 заявок від ГГС для участі в установчих зборах. Таким чином, 
порядок підготовки до установчих зборів, визначений Постановою КМУ №996 дотримано, 
роботу зборів можна розпочати.

Голосували:
«За» - 8, «Проти» - 0, «Утримались» - 0 

Постановили:
Установчі збори для формування Громадської ради при Роздільнянській 
райдержадміністрації вважати відкритими.

СЛУХАЛИ:
Бондаренко В.М. -  голову ініціативної групи з пропозиціє щодо брання голови установчих 
зборів.
Жаборюк В.М. запропонувала обрати головою установчих зборів Бондаренко В.М. та повний 
склад ініціативної групи, адже це не заперечує Постанові КМУ №996.

Голосували:
«За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0



Постановили:
За результатами голосування було обрано головою установчих зборів Бондаренко В.М., 
секретарем Ладунську-Амонс О.В., учасниками Мащука Г.М., Балухатого М.І., Сюмак Т.М.

СЛУХАЛИ:
Бондаренко В.М. голову установчих зборів, яка висловилась з пропозицією щодо кількісного 
складу Громадської ради при Роздільнянській райдержадміністрації яка буде діяти протягом 
2020-2022 років.
До президії надійшла пропозиція щодо кількісного складу Громадської ради -  включити 9 
представників ІГС від яких поступили заяви.

Голосували:
«За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0 

Постановили:
Вважати обраним новий склад громадської ради при Роздільнянській РДА на 2020-2022 
роки у складі (додається)

Присутніми членами ГР було запропоновано провести перше засідання та обрати голову, 
заступника та секретаря громадської ради.

Голосували:
«За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0
Балухатий М.І. та Василенко В.М. запропонували обрати головою голову Бондаренко В.М. 
Бондаренко В.М. запропонувала кандидатуру Василенка В.М., який в свою чергу відмовився 
зайняти керівну посаду.

Г олосували:
«За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0 

ВИРІШИЛИ:
Обрано головою Бондаренко В.М. -  яка подякувала за довіру усім присутнім та 
запропонувала підтримати кандидатуру заступника голови громадської ради у особі 
Василенко В.М., а секретарем Ладунську-Амонс О.В.

Голосували в цілому:
«За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Бондаренко В.М. привітала з обранням заступника та секретаря.

ВИРІШИЛИ:
Провести на наступне засідання громадської ради винести наступні питання:
1. Затвердження Положення про громадську раду
2. Затвердження Регламенту громадської ради
3. Створення постійних комісій громадської ради та затвердження їх складу
4. Затвердження плану роботи громадської ради

СЛУХАЛИ:

Голова установчих зборів В.М. Бондаренко

Секретар установчих зборів О.В.Ладунська-Амонс


