
П Р О Т О К О Л  №03-15 

засідання Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації 

 

 
15 серпня 2015 року  м. Краматорськ 

 

 

Присутні: 

Джура 

Василина Євгенівна 
 голова громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації, представник громадської організації 

«Дружківська міська координаційна рада»,  

Бородич 

Віталіна Анатоліївна 
 заступник голови громадської ради, представник 

громадської організації «Центр громадського контролю та 

захисту» 

Гаков 

Сергій Олександрович 
 секретар громадської ради, представник громадської 

організації Краматорський центр громадянських ініціатив при 

ДДМА «С.Л.О.Н.»,  

Члени громадської ради: 

Варченко 

Карина Миколаївна 
 представник громадської організації 

«Бахмут Український» 

Переверзєва 

Тетяна Вікторівна 
 представник громадської організації «Донецька округа 

Пласту Національної Скаутської Організації України» 

Воронов 

Антон Ігоревич 
 представник громадської організації «Правий сектор – 

Донецьк» 

Оболенський 

Юрій Андрійович 
 представник громадської організації «Зелена стрічка» 

Прокопенко 

Анастасія Сергіївна 
 представник громадської організації «Донецька обласна 

організація Всеукраїнської громадської організації КВУ» 

Жданов 

Андрій Вікторович 
 представник громадської організації 

«Правий сектор – Маріуполь» 

Міронов 

Денис Ігорович 
 представник громадської організації «Комфортна 

Дружківка» 

Крючков 

Сергій Миколайович 
 представник громадської організації «Донецьке 

антикорупційне бюро» 

 

Засідання громадської ради при Донецькій облдержадміністрації проводились у 

м. Краматорськ, о місці та часу зборів, члени громадської ради були заздалегідь 

проінформовані, об’яву було розміщено на сайті Донецької обласної адміністрації. На 

засіданні було присутні 11 представників громадських організацій, що входять у склад 

Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд питання, щодо затверджено персонального складу громадської ради при 

облдержадміністрації. 

2. Обрання керівної структури Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації: голови, заступників голови та секретаря. 

3. Розгляд проекту положення про Громадську раду при Донецькій 

облдержадміністрації. 

4.  Питання, щодо обговорення кількісного складу Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації та створення ініціативної групи для обирання нових членів до 

складу ради. 

5. Різне. 



СЛУХАЛИ: 

Про затвердження порядку денного та регламенту засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Джура Василина Євгенівна зачитала пор перелік питання, що виносяться для 

обговорення на поточному засіданні громадської ради. Та запропонувала, якщо є 

додаткові питання для обговорення, у членів громадської ради, їх необхідно озвучити 

та додати до порядку денного. 

2. Оболенський Юрій Андрійович запропонував Джурі Василині Євгенівні 

виступити у якості модератору для поточного засідання Громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації та встановити чіткий регламент для виступів членів 

ради та гостей засідання. 

3. Гаков Сергій Олександрович запропонував встановити регламент зустрічі у 60 

хв, виступ обмежити 5 хв. 

4. Джура Василина Євгенівна запропонувала ввести журнал відвідування членами 

громадської ради робочих засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 11 ; 

"Проти" – 0 ; 

"Утримались" – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити порядок денний громадських слухань, додаткові питання та дебати 

віднести до «різне». 

2. Встановити регламент зустрічі - 60 хв., виступів - 5 хв, коментарів та питань – 3 хв. 

3. Доручити Гакову С.О. розробити та вести журнал відвідування робочих засідань 

громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

Розпорядження голови Донецької обласної адміністрації, про персональный склад 

громадської ради при облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гаков Сергій Олександрович зачитав розпорядження №387, від 12.08.2015 р., Про 

персональний склад громадської ради при облдержадміністрації в кількості 14 осіб та 

запропонував прийняти цей факт до відома всіх присутніх. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  11 ; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти до відома всіх присутніх склад громадської ради при 

облдержадміністрації в кількості 14 осіб, що був затверджений розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

10.08.2015 № 387 «Про персональний склад громадської ради при 

облдержадміністрації». 

 



СЛУХАЛИ: 

Обрання керівної структури Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації: голови, заступників голови та секретаря. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Джура Василина Євгенівна запропонувала розглянути питання, щодо обрання 

керівної структури Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації: голови, 

заступників голови та секретаря.  

Запропонувала розглянути кандидатури, попередньо визначені та проголосовані, на 

установчих зборах від 18.06.2015 р., кандидати : 

- на посаду голови Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації  

призначити -  Джура Василину Євгенівну; 

- на посаду заступника Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації  

призначити -  Черногора Станіслава Анатолійовича; 

- на посаду заступника Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації  

призначити – Бородич Віталіну Анатоліївну; 

- на посаду секретаря Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації  

призначити – Гакова Сергія Олександровича. 

Гаков Сергій Олександрович запропонував проголосувати списком, що визначений 

та зачитаний Джура Василиною Євгеніївною. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  11 ; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Призначити: 

- Джура Василину Євгенівну головою Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації  призначити; 

- Черногора Станіслава Анатолійовича заступником голови Громадської ради 

при Донецькій облдержадміністрації  призначити; 

- Бородич Віталіну Анатоліївну заступником голови Громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації  призначити; 

- Гакова Сергія Олександровича секретарем Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації  призначити; 

 

СЛУХАЛИ: 

Розгляд проекту положення про Громадську раду при Донецькій 

облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Джура Василина Євгенівна запропонувала прийняти за основу та затвердити 

положення про Громадську раду при Донецькій облдержадміністрації, на основі 

типового положення про громадську раду, що затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 №996. Також запропонувала членам ради внести 

доповнення до цього положення, якщо такі є. 

Оболенський Юрій Андрійович запропонував затвердити положення про 

Громадську раду при Донецькій облдержадміністрації на основі типового положення та 

в робочому порядку, після обговорень та окремого голосування вносити поправки до 

прийнятого положення. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  11 ; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити положення про Громадську раду при Донецькій облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ: 

Питання, щодо обговорення кількісного складу Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації та створення ініціативної групи для прийому нових членів до 

складу ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Джура Василина Євгенівна  наголосила, що на установчих зборах після 

рейтингового голосування щодо кожного кандидата в члени громадської ради було 

також визначено максимальну кількість особового складу Громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації у 25 представників. 

Бородич Віталіна Анатоліївна запропонувала обрати ініціативну групу для 

прийому документів претендентів на вступ до Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації. 

Окрему думку з цього питання висказала присутня на засіданні Прокопенко 

Анастасія Сергіївна, яка запропонувала внести, до розгляду питання, щодо прийому до 

складу Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації організацій, які подали 

документи на розгляд ініціативної групи та не змогли, за різних обставин бути 

особисто присутніми на установчих зборах 18.06.2015 р. 

Джура Василина Євгенівна звернула увагу, що розгляд питання прийому нових 

членів до складу громадської ради, викликає багато правових суперечок, та члени ради 

у дебатах не прийшли до єдиної думки, тому запропонувала – відкласти розгляд цього 

питання до роз’яснень, щодо цього питання з Міністерства юстиції. 

Оболенський Юрій Андрійович, наголосив на тому, що проголосоване збільшення 

кількісного складу до 25 осіб на установчих зборах суперечить чинному законодавству, 

бо кількісний склад громадської ради затверджується тільки з тих осіб, хто особисто 

був присутнім на установчих зборах, а на установчих зборах були присутні 15 

кандидатів, кожен з яких отримав результат рейтингового голосування, тому 

розглядати питання щодо підвищення кількісного складу до 25 членів громадської ради 

не мали законних підстав, та вніс пропозицію, щодо визнання помилковим 

проголосоване питання, щодо збільшення кількості громадської ради до 25 осіб та 

скасування його.  

Джура Василина Євгенівна поставила на голосування питання щодо виключення з 

протоколу установчих зборів від 18.07.2015 року пункту про збільшення кількісного 

складу до 25 осіб, як незаконне.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9 ; 

"Проти" - 2 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Виключити з протоколу установчих зборів пункт щодо збільшення кількісного 

складу громадської ради до 25 осіб, як незаконне. 



 Відкласти питання щодо  обирання нових членів до Громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації до офіційного роз’яснення з Міністерства юстиції 

України.  

 

СЛУХАЛИ: 

Розглянути питання щодо призначення наступного засідання Громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Джура Василина Євгенівна запропонувала членам громадської ради визначитись с 

датою та місцем проведення наступного засідання 

Гаков Сергій Олександрович запропонував наступне засідання Громадської ради 

при Донецькій облдержадміністрації провести 5.09.2015 р., час – 12:00, місце проведення – 

м. Краматорськ, зал засідань Краматорської міської ради. Також було запропоновано 

для ефективної роботи громадської ради, надіслати письмові запити щодо роботи 

постійній комісій при Донецькій облдержадміністрації та включити в їх роботи 

представників Громадської ради. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Призначити наступне засідання Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації 05.09.2015 р. на 12
00

, місце проведення – м. Краматорськ, зал 

засідань Краматорської міської ради. 

 

 

 
Голова громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації 

 

В.Є. Джура 

 (підпис)  

 
Секретар громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації 

 

С.О. Гаков 

 (підпис)  

 


