
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання ініціативної групи з проведення установчих зборів щодо формування нового  

складу Громадської ради при Покровській міській раді 

 

Дата: 17.03.2020 

                      Час: 15.00                                                                        

 

Місце проведення: м. Покровськ,  каб. Секретаря міської ради 

Присутні:  
1. Члени ініціативної групи 7 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. Представники ЗМІ. 

 Порядок денний: 

1. Про результати перевірки з усунення невідповідностей у  документах (відомостях), 

поданих інститутами громадянського суспільства (Шперчук Оксана Володимирівна, 

секретар  ініціативної групи щодо формування нового складу Громадської ради). 

2. Про розгляд заяви що поступила 15.03.2021 від ГО «Ініціативні громадяни Покровська», 

ГО «Колектив городників «Сонячний», ГО «За гідне життя в Україні» щодо виключення 

представників ІГС зі складу кандидатів до складу Громадської ради (Білицька Олена 

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

3. Про формування списку кандидатів до складу Громадської ради та списку представників 

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

зазначенням підстав для відмови (Шперчук Оксана Володимирівна, секретар  ініціативної 

групи щодо формування нового складу Громадської ради). 

4. Про уточнення інформації про дату, час, місце проведення установчих зборів (Білицька 

Олена Валентинівна голова ініціативної групи щодо формування нового складу Громадської 

ради). 

5. Про обрання уповноваженого представника ініціативної групи для відкриття установчих 

зборів (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 – 7 

Проти – 0 

Утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу у відповідності 

до нього. 

1. СЛУХАЛИ:   Шперчук Оксану Володимирівну, секретаря  ініціативної групи 

щодо формування нового складу Громадської ради про результати перевірки з усунення 

невідповідностей у документах (відомостях), поданих інститутами громадянського 

суспільства. 

ВИСТУПИЛИ:  



Шперчук Оксана Володимирівна – за результатами перевірки наданих документів у 

період визначений Типовим положенням для усунення невідповідностей: 

- усунули недоліки – 28 громадських організацій  

- не усунули в строк  - 5 інститутів громадянського суспільства 

Запропонувала включити п’ять інститутів громадянського суспільства до списку 

представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах із зазначенням підстав для відмови: Благодійна організація 

«Благодійний Фонд «Місто милосердя»; ГО «Міська організація Краєзнавчого товариства 

«Оберіг» НСКУ»; ГО «Покровська міська організація Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів Союз Чорнобиль України»; ГО «Федерація Донецької області з тенісу 

настільного»; ГО «За права покровчан». 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Включити до списку представників інститутів громадянського суспільства, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови: Благодійну 

організацію «Благодійний Фонд «Місто милосердя»; ГО «Міська організація Краєзнавчого 

товариства «Оберіг» НСКУ»; ГО «Покровська міська організація Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України»; ГО «Федерація Донецької 

області з тенісу настільного»; ГО «За права покровчан». 

            2. СЛУХАЛИ: Білицьку Олену Валентинівну - голову ініціативної групи щодо 

формування нового складу Громадської ради про розгляд заяви що поступила 15.03.2021 

від ГО «Ініціативні громадяни Покровська», ГО «Колектив городників «Сонячний», ГО «За 

гідне життя в Україні» щодо виключення представників ІГС зі складу кандидатів до складу 

громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

Білицька Олена Валентинівна - з пропозицією включити до списку представників 

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

зазначенням підстав для відмови: ГО «Ініціативні громадяни Покровська»; ГО  «Колектив 

городників «Сонячний»; ГО «За гідне життя в Україні». А також запропонувала включити 

до списку кандидатів до Громадської ради представника ГО «Джерело українського 

патріотизму» Гавриленко Світлану Миколаївну, як такого, що відповідає вимогам Типового 

положення.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 0 

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

відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови: ГО 

«Ініціативні громадяни Покровська»; ГО  «Колектив городників «Сонячний»; ГО «За гідне 

життя в Україні»; 

2) включити до списку кандидатів до Громадської ради представника ГО «Джерело 

українського патріотизму» Гавриленко Світлану Миколаївну. 

3. СЛУХАЛИ:   Шперчук Оксану Володимирівну, секретаря  ініціативної групи 

щодо формування нового складу громадської ради про формування списку кандидатів до 

складу Громадської ради та списку представників інститутів громадянського суспільства, 

яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови. 

ВИСТУПИЛИ:  



            Шперчук Оксана Володимирівна – запропонувала затвердити список кандидатів до 

складу громадської ради та список представників інститутів громадянського суспільства, 

яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови 

(додається). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  
1) затвердити список кандидатів до складу Громадської ради та список 

представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах із зазначенням підстав для відмови (додається); 

2) оприлюднити зазначені списки на офіційному веб-сайті Покровської міської 

ради у встановлений Типовим положення термін. 

            4. СЛУХАЛИ: 
Білицьку Олену Валентинівну - голову ініціативної групи щодо формування нового 

складу Громадської ради про уточнення інформації про дату, час, місце проведення 

установчих зборів.  

ВИСТУПИЛИ: 
Білицька Олена Валентинівна – запропонувала встановлену раніше дату, час та місце 

проведення залишити без змін: 25 березня 2021 року, 15.00, зал засідань Покровської 

міської ради, пл. Шибанкова, 13 (4 поверх), м. Покровськ, Донецька область. 

 Шперчук Оксана Володимирівна – запропонувала розпочати реєстрацію учасників 

установчих зборів о 14.30. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  
 Затвердити уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів 

та оприлюднити повідомлення на офіційному веб-сайті Покровської міської ради у 

встановлений Типовим положенням термін. 

            5. СЛУХАЛИ: 
Білицьку Олену Валентинівну голову ініціативної групи щодо формування нового 

складу Громадської ради про обрання уповноваженого представника ініціативної групи для 

відкриття установчих зборів.  

ВИСТУПИЛИ: 
Білицька Олена Валентинівна – запропонувала обрати уповноваженим 

представником від ініціативної групи для відкриття установчих зборів Іваньо Наталію 

Вікторівну. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 6 

Проти – 0 

Утримались – 0 

ВИРІШИЛИ:  
Обрати уповноваженим представником від ініціативної групи для відкриття 

установчих зборів Іваньо Наталію Вікторівну. 

 

 

Голова ініціативної групи                                                               Олена БІЛИЦЬКА                       

  

Секретар ініціативної групи                                                           Оксана ШПЕРЧУК           


