ПРОТОКОЛ
установчих зборів із обрання Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації
м. Тернопіль

27 квітня 2018 року

Головуючий:

- Федорейко В.С.

Секретар:

- Воронін В.М.

Присутні:

- 24 представники інститутів громадянського суспільства
(реєстр додається).

Запрошені:

- заступник голови Тернопільської облдержадміністрації
Юрик Ю.З., начальник Управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації Кульчицький І.В. і його
заступник Атаманчук П.М., представники
інститутів громадянського суспільства та засобів
масової інформації
Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови установчих зборів.
3. Про обрання секретаря установчих зборів.
4. Про інформацію голови попереднього складу Громадської ради
Федорейка В.С. щодо її діяльності за 2016-2018р.р.
5. Про обрання нового складу Громадської ради.
6. Про підготовку проектів річного плану роботи, структури,
регламенту та Положення про Громадську раду при Тернопільській обласній
держадміністрації.
7. Різне.
1. Слухали перше питання порядку денного «Про обрання лічильної
комісії».
Інформацію про аналіз документів, поданих інститутами громадянського
суспільства ( далі – ІГС), на відповідність вимогам пункту 8 «Типового
положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, в редакції від 14.05.2015р. (далі
– Типове положення) оприлюднив керівник ініціативної групи Федорейко В.С.
Встановлено, що за період із 13 по 27 березня 2018 року ініціативною
групою зареєстровано 27 ІГС, 26 із яких надали відповідні документи в термін,
визначений Постановою Кабінету Міністрів України №996-2010.
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Із наданих документів представниками ІГС, для участі в проведенні
установчих зборів із створення Громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації (далі – установчі збори) – 5 комплектів документів
вимагали внесення змін і доповнень. Із пропозиціями щодо усунення недоліків
ініціативною групою було надіслано 5 листів (вих. №№ 1-5). Неодноразово в
телефонному режимі представниками ініціативної групи надавалися відповідні
консультації щодо якості і повноти документів, наданих ІГС. Станом на 27 квітня
2018 року після внесення необхідних змін і доповнень відповідали вимогам
Типового положення 26 комплектів документів.
Порушені наступні вимоги п.8 Типового положення Тернопільською
міською громадською організацією «Тернопільський інститут медійних
інновацій» із наступних позицій:
- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського
суспільства, вимогам абз. 18 п. 8 Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N
996 (із змінами від 14.05.2015р.);
- порушення терміну приймання заяв для участі в установчих зборах, що
припиняється за 30 календарних днів до їх проведення (абз. 14 п.8 Типового
положення );
Вказаному ІГС надіслано відповідне повідомлення вих. № 5 від
16.04.2018р. Рішенням ініціативної групи (п.3 протоколу №2 від 17.04.2018р.)
Тернопільській міській громадській організації «Тернопільський інститут
медійних інновацій» відмовлено щодо участі їх представника в установчих
зборах.
Згідно списку реєстрації на установчі збори прибуло 24 представника ІГС.
Не взяли участь в роботі:
- Потішний Андрій Мирославович, представник Тернопільської обласної
асоціації громадських формувань “Охорона порядку”;
- Столяров Андрій Олександрович, представник Тернопільського
обласного округу відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів
АТО».
У відповідності до вимог п.7 Типового положення відсутність
представника інституту громадянського суспільства на установчих зборах не дає
підстав до зарахування їх до складу громадської ради.
Для підрахунку результатів голосування на установчих зборах необхідно
створити лічильну комісію.
Виступили:
Воронін В.М., який запропонував створити лічильну комісію у складі 3 осіб:
1. Варакута Олександр Павлович;
2. Кіндрацька Наталія Михайлівна;
3. Простий Володимир Парфентійович.
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Інших пропозицій не надійшло.
Вирішили:
1. 1. Створити лічильну комісію установчих зборів у складі 3 осіб:
1. Варакута Олександр Павлович;
2. Кіндрацька Наталія Михайлівна;
3. Простий Володимир Парфентійович.
Голосували: «За» – 24, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
Лічильна комісія обрала керівника і секретаря та приступила до підрахунку
голосів.
2. Слухали друге питання порядку денного «Про обрання голови
установчих зборів».
Виступили: Воронін В.М., який запропонував обрати головуючого
установчих зборів керівника ініціативної групи Федорейка Валерія Степановича.
Інших пропозицій не надійшло.
Вирішили:
2. 1. Обрати головуючого установчих зборів керівника ініціативної групи
Федорейка Валерія Степановича.
Голосували: «За» – 24, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
3. Слухали третє питання порядку денного «Про обрання секретаря
установчих зборів».
Виступили: Федорейко В.С., який запропонував обрати секретарем
установчих зборів Вороніна Володимира Миколайовича.
Інших пропозицій не надійшло.
Вирішили:
3.1. Обрати секретарем установчих зборів Вороніна Володимира
Миколайовича.
Голосували: «За» – 24, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
4. Слухали четверте питання порядку денного «Про інформацію голови
попереднього складу Громадської ради Федорейка В.С. щодо її діяльності за
2016-2018 р.р.».
Виступили:
- Федорейко В.С., який проінформував присутніх про результати
Громадської ради за 2016-2018 р.р. ( інформація додається).
- Чорна І.М., яка запропонувала прийняти до уваги інформацію голови
попереднього складу Громадської ради Федорейка В.С. щодо її діяльності за
2016-2018р.р.
Інших пропозицій не надійшло.
Вирішили:
4.1. Інформацію голови попереднього складу Громадської ради Федорейка
В.С. щодо її діяльності за 2016-2018р.р. - прийняти до уваги.
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Голосували: «За» – 24, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
5. Слухали п‘яте питання порядку денного «Про обрання нового складу
Громадської ради».
Виступили: Воронін В.М., який проінформував учасників установчих
зборів про основні вимоги «Типового положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №
996, в редакції від 14.05.2015р. щодо особливостей формування громадської ради.
Він наголосив, що п. 7 Типового положення встановлено граничну
чисельність громадської ради у кількості 35 представників громадянського
суспільства. У відповідності до наданих ІГС документів та інших правових
обставин поточний склад громадської ради може бути сформований у кількості 24
осіб.
Запропоновано затвердити максимальну чисельність громадської ради при
Тернопільській обласній держадміністрації у кількості 35 осіб і поточний склад
громадської ради у кількості 24 осіб.
Інших пропозицій не надійшло.
Вирішили:
5.1. Затвердити максимальну чисельність громадської ради при
Тернопільській обласній держадміністрації у кількості 35 осіб.
5.2. Затвердити поточний склад громадської ради у кількості 24 осіб.
(список додається).
5.3. Федорейку В.С. і Вороніну В.М. у триденний термін надіслати органу
протокол установчих зборів і список представників ІГС обраних до Громадської
ради для підготовки розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації
щодо затвердження її складу.
Голосували: «За» – 24, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
6. Слухали шосте питання порядку денного «Про підготовку проектів
річного плану роботи, структури, регламенту та Положення про Громадську
раду при Тернопільській обласній держадміністрації».
Виступили:
- Федорейко В.С., який проінформував присутніх про порядок і особливості
проведення першого засідання Громадської ради, на якому необхідно розглянути
низку важливих питань майбутньої діяльності створеної Громадської ради.
Запропоновано доручити секретарю ініціативної групи Вороніну В.М.
спільно із її представниками підготувати проекти річного плану роботи,
структури, регламенту та Положення про Громадську раду при Тернопільській
обласній держадміністрації».
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- Воронін В.М. запропонував провести збори ініціативної групи до 15
травня 2018 року, на якому розглянути питання про порядок денний, час і місце
проведення першого засідання Громадської ради.
Інших пропозицій не надійшло.
Вирішили:
6.1. Федорейку В.С. і Вороніну В.М. підготувати і провести збори
ініціативної групи до 15 травня 2018 року, на якому розглянути питання про
порядок денний, час і місце проведення першого засідання Громадської ради.
6.2. Секретарю ініціативної групи Вороніну В.М. спільно із її
представниками підготувати на перше засідання Громадської ради проекти
річного плану роботи, структури, регламенту та Положення про Громадську раду
при Тернопільській обласній держадміністрації».
6.3. До 15 травня 2018 року підготувати і провести збори ініціативної групи,
на яких розглянути питання про порядок денний, час і місце проведення першого
засідання Громадської ради.
Голосували: «За» – 24, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.
7. Слухали сьоме питання порядку денного «Різне».
Виступили: Мосейко В.О., Варакута О.П., Чорна І.М., Кульчицький І.В. із
оголошеннями та пропозиціями прийняти участь представникам інститутів
громадянського суспільства у ряді історичних і суспільно-важливих громадських
заходах, які будуть проводитися на території області у травні 2018 року.
Голова
установчих зборів

В.С.Федорейко

Секретар
установчих зборів

В.М.Воронін

