
ПРОТОКОЛ № 01-19 

засідання ініціативної групи  

з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації 

 

м. Краматорськ  19 липня 2019 року 

вул. Олекси Тихого, 6, к. 301 11-00 

 

ПРИСУТНІ: 

Члени ініціативної групи з формування нового складу громадської ради 

при облдержадміністрації: Ігнатенко О.М., Кожан О.С., Польдяєва Д.М., 

Присяжнюк О.П., Сергієнко В.О., Степанова І.Ю., Якушев Д.В. – 7 осіб з 8 

(відсутній – Воронов А.І.), засідання вважається правоможним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання голови ініціативної групи. 

2. Про обрання секретаря ініціативної групи. 

3. Про визначення кількісного складу громадської ради при 

облдержадміністрації. 

4. Про подання заяв для участі в установчих зборах. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Якушева Д.В. про затвердження розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 16 липня 2019 року № 707/5-19 «Про ініціативну групу з формування 

нового складу громадської ради при облдержадміністрації», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» (зі змінами). 

Про розгляд порядку денного засідання ініціативної групи з 

формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації 

(далі – ініціативна група). 

Про обрання голови та секретаря ініціативної групи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Польдяєва Д.М., Присяжнюк О.П., Степанова І.Ю., Сергієнко В.О., 

Ігнатенко О.М., Кожан О.С. 

Запропоновано: 

- на посаду голови ініціативної групи – кандидатуру Степанової І.Ю.; 

- на посаду секретаря ініціативної групи – кандидатуру Якушева Д.В.; 

- склад громадської ради при облдержадміністрації визначити у 

кількості 35 осіб; 

- опрацювати зразок заяви та форми додатків для участі в установчих 

зборах. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Головою ініціативної групи з формування нового складу громадської 

ради при облдержадміністрації обрати Степанову І.Ю. 

ЗА – 7, ПРОТИ – 0, УТРИМАВСЯ – 0.  

 

2. Секретарем ініціативної групи з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації обрати Якушева Д.В. 

ЗА – 6, ПРОТИ – 0, УТРИМАВСЯ – 1.  

 

3. Визначити кількісний склад громадської ради при 

облдержадміністрації на 2019 – 2021 роки 35 осіб.  

ЗА – 7, ПРОТИ – 0, УТРИМАВСЯ – 0. 

 

4. Опрацювати зразок заяви та форми додатків для участі в установчих 

зборах, використовуючи веб-сервіс Google Документи. Наступне засідання 

ініціативної групи провести 29 липня 2019 року о 10.00. 

ЗА – 7, ПРОТИ – 0, УТРИМАВСЯ – 0. 

 

 
Голова ініціативної групи І.Ю. Степанова 

 

 

Секретар ініціативної групи  Д.В. Якушев 

 

 


