
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування нового  

складу громадської ради при Покровській міській раді 

 

 

 

Дата: 10.03.2020 

                      Час: 13.30                                                                        

 

Місце проведення: м. Покровськ, конференц-зал бібліотека ім. Шевченка 

 

Присутні:  
1. Члени ініціативної групи 8 осіб (додається). 

2. Зоря Ірина Олександрівна - начальник управління з питань інформаційної та 

внутрішньої політики Покровської міської ради (за запрошенням). 

3. Конопка Олена Вікторівна - головний спеціаліст відділу внутрішньої політики 

Покровської міської ради (за запрошенням). 

4. Пишна Вікторія Григорівна – начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів. 

5. Представники ЗМІ. 

 

 Порядок денний: 

1. Про розгляд пакетів документів, поданих інститутом громадянського суспільства для 

участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Покровській міській раді 

(Білицька Олена Валентинівна, голова ініціативної групи щодо формування нового складу 

громадської ради). 

2. Про строки та порядок прийняття документів, поданих інститутом громадянського 

суспільства для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при 

Покровській міській раді (Шперчук Оксана Володимирівна, секретар  ініціативної групи 

щодо формування нового складу громадської ради). 

3. Про результати перегляду та строки усунення невідповідності документів (відомостей), 

поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням, 

вимогам (Білецька Тетяна  Володимирівна, головний спеціаліст відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів). 

4. Про визначення дати проведення наступного засідання ініціативної групи щодо 

формування нового складу громадської ради при Покровській міській раді (Білицька Олена 

Валентинівна голова ініціативної групи щодо формування нового складу громадської ради). 

 

СЛУХАЛИ: Білицьку Олену Валентинівну – голову ініціативної групи щодо 

формування нового складу громадської ради про затвердження запропонованого порядку 

денного. 

  ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 8 

Проти – 0 

Утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу у відповідності 

до нього. 

 



1. СЛУХАЛИ:   Білицьку Олену Валентинівну – голову ініціативної групи щодо 

формування нового складу громадської ради про розгляд пакетів документів, поданих 

інститутом громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню 

Громадської ради при Покровській міській раді. 

 

             2. СЛУХАЛИ:  Шперчук Оксану Володимирівну – секретаря ініціативної групи про 

строки та порядок прийняття документів, поданих інститутом громадянського суспільства 

для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Покровській міській 

раді. 

             

           3. СЛУХАЛИ: Білецьку Тетяну  Володимирівну - головного спеціаліста відділу 

юридичного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів про результати 

перегляду та строки усунення невідповідності документів (відомостей), поданих 

інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням, вимогам. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Білицька Олена Валентинівна - з пропозицією розглянути невідповідності 

документів ІГС, заслухавши опрацьований звіт членами ініціативної групи спільно з 

юридичною службою. 

Шамоніна Марія Олексіївна –  про строки та можливості виправлення 

невідповідностей  в документах за результатами перевірки. 

 Білецька Тетяна  Володимирівна – зазначила, що відповідно до п. 6 Типового 

положення  «Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути 

громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних 

органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської 

ради». Запропонувала: 1) включити до списку представників інститутів громадянського 

суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах 9 (дев’ять) громадських 

організацій, що порушили вимоги законодавства; 2) визначити строки усунення 

невідповідностей  в документах за результатами перевірки 33-м (тридцяти трьом) 

громадським організаціям. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 1 

             

            ВИРІШИЛИ: 
1) включити до списку представників інститутів громадянського суспільства, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах, 9 (дев’ять) громадських організацій що порушили 

вимоги законодавства; список взяти за основу, доопрацювати на наступному засіданні; 

відповідно до п.11 цього Положення оприлюднити список представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням 

підстав для відмови; 

2) визначити строк, відповідно п.10 Типового положення, п’ять календарних  днів 

для усунення невідповідностей  в документах за результатами перевірки 33-м (тридцяти 

трьом) громадським організаціям. 

 

4. СЛУХАЛИ:   Білицьку Олену Валентинівну – голову ініціативної групи щодо 

формування нового складу громадської ради про визначення дати проведення наступного 

засідання ініціативної групи щодо формування нового складу громадської ради при 

Покровській міській раді 

 



 

ВИСТУПИЛИ:  

            Іваньо Наталія Вікторівна – зазначила, що враховуючи підготовку електронних 

повідомлень з метою інформування інститутів громадянського суспільства щодо усунення 

виявленних недоліків протягом п’яти календарних днів, провести наступне засідання  

ініціативної групи 17 березня 2021 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 8 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Затвердити дату проведення чергового засідання ініціативної групи з підготовки та 

проведення установчих зборів щодо формування нового складу громадської ради при 

Покровській міській раді 17 березня 2021 року. 

 

 

 

  

Голова ініціативної групи                                                               Олена БІЛИЦЬКА                       

  

Секретар ініціативної групи                                                           Оксана ШПЕРЧУК           


