
Протокол № 1
засідання громадської ради при Новоандарськін райдержад міністра ції

смт. Новоайдар 27 лютого 2019 року

Присутні: члени громадської ради при Новоандарськін
райдержадміністрації у складі -  9 чоловік (Бабін Є.І., Калініна Г.І., 
Калмиков С.О., Калюжний Ю. В., Косов О.І., Косова І.Д., Котова І.С., 
Позднякова Н.В., Свистула О.В.), головний спеціаліст сектору з питань 
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Бордюг О.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови громадської ради.
2. Обрання заступника голови громадської ради.
3. Обрання секретаря громадської ради.
4. Розроблення Положення про громадську раду.
5. Створення постійних та тимчасових робочих органів (постійних комісій 

громадської ради та затвердження їх складу).
6. Затвердження Плану роботи громадської ради на 2019 рік.
7. Призначення дати наступного засідання громадської ради.
8. Інше.

По першому питанню:

Слухали: Бордюг О.І., яка доповіла, що розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № 226 затверджено склад 
громадської ради. Також повідомила, що згідно Постанови КМУ від 
З листопада 2010 року № 996, голова громадської ради обирається шляхом 
рейтингового голосування, у зв’язку з чим всі члени комісії отримали листи для 
рейтингового голосування.

Після підрахунків голосів перше місце посів Калюжний Юрій 
Володимирович, друге Калмиков Сергій Олександрович.

Вирішили: обрати головою громадської ради при Новоайдарській 
райдержадміністрації Калюжного Юрія Володимировича -  представника 
громадської організації «Антикорупційно-люстраційна колегія Новоайдара».

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 1.
Прийнято одноголосно.



Слухали: Бордюг О.І., яка повідомила, що згідно Постанов:-; • '
З листопада 2010 року № 996, заступник голови громадсько: гаа . ■
шляхом рейтингового голосування, у зв’язку з чим всі члени комісії гтг 
листи для рейтингового голосування.

Після підрахунків голосів перше місце посіла Котова Ірина Сергій — , 
друге Калмиков Сергій Олександрович.

Вирішили: обрати заступником голови громадської ради при
Новоайдарській райдержадміністрації Котову Ірину Сергіївну -  представника 
громадської організації «Закон та ми».

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 1.
Прийнято одноголосно.

По другому питанню:

По третьому питанню:

Виступив: голова громадської ради Калюжний Ю.В., який запропонував 
обрати секретарем громадської ради при Новоайдарської райдержадміністрації 
Бордюг Олену Ігорівну.

Вирішили: обрати секретарем громадської ради при Новоайдарській 
райдержадміністрації Бордюг Олену Ігорівну -  головного спеціаліста сектору з 
питань комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Голосували: «За» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Прийнято одноголосно.

По четвертому питанню:

Слухали: Бордюг О.І., яка доповіла, положення про громадську раду 
розробляється на основі Типового положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, у районні мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 
року № 996.



Всі члени громадської ради мали можливість ознайомитися із проектом 
положення про громадську раду при Новоайдарській райдержадміністрації. 
зауважень до проекту положення не надійшло.

Вирішили: проект положення про громадську раду подати на
затвердження Новоайдарській районній державній адміністрації.

Голосували: «За» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Прийнято одноголосно.

По п’ятому питанню виступили:

Бордюг О.І., яка донесла до відома всім членам комісії, що громадська 
рада має право утворювати постійні та тимчасові робочі органи (управління, 
секретаріат, комітети, комісії, експертні групи, тощо).

Свистула О.В., який запропонував утворити комісію з питань соціального 
захисту, у складі: голова комісії -  Позднякова Н.В., члени комісії: Калмиков С.О. 
та Косов О.І.

«

Калюжний Ю.В., який запропонував утворити комісію з освітньо- 
культурних питань, у складі: голова комісії Котова І.С., члени комісії: Косова 
І.Д. та Калініна Г.І.

Вирішили: утворити комісії та затвердити їх склад.

Голосували: «За» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Прийнято одноголосно.

По шостому питанню:

Слухали: Калюжного Ю.В., який запропонував перенести затвердження 
плану роботи громадської ради на наступне засідання. Також голова громадської 
звернувся до кожного члена комісії з проханням щоб кожен підготував 
пропозиції для внесення до плану.

Вирішили: перенести затвердження плану роботи громадської ради на 
наступне засідання.



Голосували: «За» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
Прийнято одноголосно.

По сьомому питанню:

Виступив: голова громадської ради, який запропонував наступне
засідання призначити приблизно на 15 березня 2019 року.

Вирішили: наступне засідання призначити на 15 березня 2019 року.

Голосували: «За» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Прийнято одноголосно.

Голова громадської ради
при Новоайдарській райдержадміністрації

Секретар громадської ради
при Новоайдарській райдержадміністрації О.І. Бордюг


