
Протокол першого засідання Громадської ради при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради 

 

24 січня 2017 року                                                     Місце проведення:  

ЦКД ім. Горького, м.Лиман 

              

 

Голова засідання: Шановні присутні! На установчих зборах по 

формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради 20.12.2016 обрано, а на засіданні виконкому 18.01.2017 

затверджено новий склад нашої Громадської ради у кількості 20-ти 

членів. Сьогодні на першому засіданні ради згідно листа реєстрації 

присутні 16 осіб. Відсутні 4 особи. Наше засідання правомочне. 

Вашій увазі пропонується наступний порядок денний. 

 

Порядок денний: 

1. Обрання керівного складу Громадської ради. 

2. Затвердження пропозицій Громадської ради до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік. 

3.Про проект положення про порядок проведення конкурсу проектів 

місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський 

бюджет Лиманської ОТГ на 2017-2020 роки». 

 

У кого є пропозиції щодо запропонованого порядку денного? 

Слухали: Воскобойникова Д.Є, який запропонував на сьогоднішнім 

засідання розглянути тільки перше питання порядку денного та 

затвердити регламент роботи ГР. 

Регламент роботи  

1.Обрання керівного складу –не регламентувати. 

2. Виступи до 3-х хвилин. 

3. Питання, зауваження, пропозиції до 1 хвилини. 

Виступив: Воронов А.І, який запропонував додати до порядку 

денного питання «Про створення семи постійних комісій при ГР».  

 

Хто за данні пропозиції? 

«За» - 16 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: 

Затвердити запропонований порядок денний та регламент 



першого засідання. 

 

Слухали: Голову засідання, який запропонував членам ГР висунути 

кандидатури на посаду голови ГР.  

Виступили: Зверєва Н.І. та запропонувала кандидатуру Воронова 

Артема Ігоровича; 

Осіпова Т.І. та запропонувала кандидатуру Сироватської І.Л.; 

Поплавська О.О. та запропонувала кандидатуру Воскобойникова Д.Є. 

Виступив: Воскобойников Д.Є. та заявив про самовідвід. 

Хто за те щоб затвердити кандидатури на посаду голови ГР Воронова 

Артема Ігоровича та Сироватську Ірину Леонідівну? 

 «За» - 16 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Затвердити кандидатів на посаду голови ГР у кількості 

двох осіб. 

 

Слухали Голову засідання, який запропонував почати вибори голови 

ГР проголосувавши за кожного окремо. 

Виступив: перший кандидат на посаду голови Воронов Ар.І. з 

промовою щодо своєї кандидатури. 

Хто за цього кандидата? 

«За» - 9 

«Проти» - 1 

«Утрималися» - 4 

Виступила: другий кандидат на посаду голови Сироватської І.Л з 

промовою щодо своєї кандидатури. 

Хто за цього кандидата? 

«За» - 5 

«Проти» - 1 

«Утрималися» - 8 

Вирішили: за результатами голосування обрати головою ГР 

Воронова А.І. 

 

За результатами голосування ведення засідання ГР передається 

новообранному голові. 

 

ГОЛОВА ЗАСІДАННЯ: 

Продовжуємо нашу роботу. 

Нам необхідно обрати: заступника (заступників) голови та секретаря 



ради, пропоную обрати 3-х заступників. 

Хто за цю пропозицію? 

«За» - 4 

«Проти» - 3 

«Утрималися» - 9 

Виступив : Журавльов О.В. та запропонував обрати заступників у 

кількості 2-х осіб. 

Хто за цю пропозицію? 

«За» - 11 

«Проти» - 1 

«Утрималися» - 4 

Рішення прийнято. 

Вирішили: 

За результатами голосування вирішили обрати заступників у 

кількості 2-х осіб.  

Слухали Воронова А.І. 

На посаду заступників я пропоную обрати Воскобойнікова Д.Є. та 

Пєскова С.Г. 

У кого будуть ще пропозиції по кандидатурам з заступників голови 

Громадської ради? 

Пропозицій більше немає. 

Хто за цю пропозицію? 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 4 

Рішення прийнято. 

Вирішили: 

За результатами голосування вирішили обрати заступників 

Воскобойнікова Д.Є. та Пєскова С.Г. 

Прошу обраних заступників голови Громадської ради зайняти 

місце у президії. 

 

У кого будуть пропозиції по кандидатурі секретаря Громадської ради? 

 

Виступив: Журавльов О.В. з пропозицією обрати секретарем 

Громадської ради Рибалко Н.М. 

 У кого будуть ще пропозиції по кандидатурі секретаря ГР. 

Пропозицій більше немає 

Хто за те щоб секретарем ГР обрати Рибалко Н.М. 

«За»-14 

«Проти»-0 



«Утримались»-1 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Секретарем ГР обрати Н.М. Рибалко. 

 

Переходимо до другого питання порядку денного «Про створення 

семи постійних комісій при ГР» 

Виступив: Воронов Ан.І. та запропонував створити сім постійних 

комісій при ГР з такими назвами та персональним складом: 

 

1.Комісія з питань фінансів та бюджету(Песков С.Г. Воронов Ан.І.) 

2.Комісія по правам людини, свободи слова (Сироватська І.Л. 

Воскобойников Д.Є. Цуркан В.В.) 

3.Комісія з питань містобудування та земельних відносин (Журавльов 

О.В. Квітницький О.М.) 

4.Комісія з питань ЖКГ та комунальної власності (Воскобойников 

Д.Є Цуркан В.В. Денщіков Р.О.) 

5.Комісія з питань транспорту, промисловості та підприємницької 

діяльності (Бутов А.В. Синиця Я.В. Бритченко А.В.) 

6.Комісія з питань сім’ї молоді та спорту (Осіпова Т.І. Поплавська 

О.О.) 

7.Комісія з питань учасників АТО, ТПО, волонтерів (Ульянов В.В. 

Воронов Ан.І. Зленко І.А.) 

У кого будуть ще пропозиції та зауваження по цьому питанню? 

Пропозицій, питань не має.  

Хто за цю пропозицію? 

«За»-14 

«Проти»-0 

«Утримались»-2 

Рішення прийнято. 

 

Шановні члени Громадсько ради, питання з порядку денного 

розглянуті. У кого є зауваження щодо ведення засідання? 

Оскільки більше пропозицій не має, засідання оголошується 

закритим. 

Дякую за участь в роботі. 

 

Голова Громадської ради         ______________            А.І. Воронов 

 

Секретар Громадської ради     ______________            Н.М. Рибалко 



 


