Протокол № 3
ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства для обрання членів громадської ради при
Кобеляцькій райдержадміністрації
м. Кобеляки

19.02.2019р.

Головувала: Зінченко І.М.

– голова ініціативної групи з підготовки та
проведення установчих зборів з обрання
нового складу громадської ради при
Кобеляцькій райдержадміністрації
Присутні: члени ініціативної групи
Андрушко Юлія Миколаївна - оператор комп’ютерного набору І категорії
сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації, секретар ініціативної групи;
Койнаш Любов Дем’янівна - член Кобеляцького районного громад- ського
добровільного товариства «Союз Чорнобиль»;
Скляренко Олександр Миколайович - голова Кобеляцької районної
організації професійної спілки працівників культури;
Тюпка Микола Васильович - завідувач сектору економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації;
Червона Оксана Михайлівна - головний спеціаліст сектору у справах, сім'ї,
молоді та спорту райдержадміністрації
Порядок денний:
1. Про затвердження списку (бюлетеню) установчих зборів за участю
інститутів громадянського суспільства для обрання членів громадської ради
при Кобеляцькій РДА.
Доповідає: : Зінченко І.М. – голова ініціативної групи з підготовки та
проведення установчих зборів з обрання
нового складу громадської ради при
Кобеляцькій райдержадміністрації
2.Про розробку та затвердження Інструкції щодо заповнення бюлетеня для
голосування за кандидатів на членство в громадській раді при Кобеляцькій
райдержадміністрації на період 2019-2020 років.
Інформує: : Зінченко І.М. – голова ініціативної групи з підготовки та
проведення установчих зборів з обрання
нового складу громадської ради при
Кобеляцькій райдержадміністрації
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження списку (бюлетеню) установчих зборів за
участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів
громадської ради при Кобеляцькій РДА.
Доповідала: Зінченко І.М. - проінформувала присутніх , що згідно з
постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 (із змінами) за 10 календарних днів
до проведення установчих зборів прийом заяв для участі в них припиняється.
На підставі поданих заяв ініціативна група складає загальний список
учасників установчих зборів, що одночасно є списком кандидатур до нового

складу громадської ради. Ініціативна група на підставі списку учасників
установчих зборів формує бюлетень для голосування, який роздається
кожному учасникові окремо під підпис. Сформовані списки учасників
установчих зборів, а також кандидатур на членство в громадській раді
оприлюднюється на офіційному сайті Кобеляцької райдержадміністрації у
термін не пізніше ніж за сім днів до дати установчих зборів (тобто до
22.02.2019).
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Зінченко І.М. взяти до відома.
2. Затвердити список (бюлетень) установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства для обрання членів громадської ради при
Кобеляцькій РДА (додається).
СЛУХАЛИ: 2. Про розробку та затвердження Інструкції щодо заповнення
бюлетеня для голосування за кандидатів на членство в громадській раді при
Кобеляцькій райдержадміністрації на період 2019-2020 років.
Інформувала: Зінченко І.М. - запропонувала прийняти таку форму
голосування, як голосування бюлетенями (зареєстровані учасники
установчих зборів голосують заповненням бюлетеня за визначену кількість
кандидатур із запропонованого списку кандидатів). Винесла на обговорення
розроблений зразок Інструкції щодо заповнення бюлетеня для голосування за
кандидатур на членство в громадській раді
при Кобеляцькій
райдержадміністрації на період 2019-2020 років.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Зінченко І.М. взяти до відома.
2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення бюлетеня для голосування за
кандидатів на членство в громадській раді при Кобеляцькій
райдержадміністрації на період 2019-2020 років (додається).
Голова ініціативної групи
з підготовки установчих зборів
за участю інститутів громадянського
суспільства для обрання членів
громадської ради при Кобеляцькій РДА

Зінченко І.М.

Член ініціативної групи,
відповідальний за ведення
протоколів засідань групи

Андрушко Ю.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання
ініціативної групи
з підготовки та проведення
установчих зборів
громадської ради при
районній державній
адміністрації
від 19.02.2019 № 3
ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення бюлетеня для голосування за кандидатів на
членство в громадській раді при Кобеляцькій
райдержадміністрації на період 2019-2020 років
1. Отримавши цей бюлетень, Ви можете проголосувати за кандидатів на
членство в громадській раді у кількості від 1 (одного) до 10 осіб.
УВАГА! Рішення про максимальну кількість членів громадської ради
приймається ПІД ЧАС установчих зборів його учасниками.
2. При отриманні бюлетеня просимо Вас перевірити, чи не зроблено на
його бланку якихось зайвих поміток. Зайва помітка, поставлена в місці,
відведеному для Вашого волевиявлення може слугувати причиною
визнання бюлетеня недійсним!
3. Після отримання виборчого бюлетеня просимо Вас самостійно
поставити позначки у графі бюлетеня «Відмітка про підтримку
кандидата».
4. Ваш вибір слід позначити символами «+» або «V» у квадраті,
розміщеному навпроти прізвищ осіб, яких Ви хочете підтримати.
Пам’ятайте: кількість позначок, проставлених у графі «Відмітка про
підтримку кандидата», не повинна перевищувати число, зазначене у п.
1 цієї інструкції.
5. Заповнений бюлетень слід опустити у виборчу скриньку.
6. Лише особи з вираженими фізичними вадами можуть скористатися
допомогою сторонніх осіб для участі в голосуванні.
7. У разі, якщо бюлетень було зіпсовано, новий бюлетень можна буде
отримати у членів ініціативної групи ЛИШЕ на підставі письмової
заяви та за умови повернення зіпсованого бюлетеня.

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання
ініціативної групи
з підготовки та проведення
установчих зборів
громадської ради при
районній державній
адміністрації
від 19.02.2019 № 3
Список учасників установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства для обрання членів громадської ради при Кобеляцькій
райдержадміністрації
№ з/п Прізвище, ім’я,
Посада кандидата із зазначенням
по батькові кандидата
повної назви ІГС, що висунув його
(за алфавітом)
1.
Бабенко Валентина
Керівник відокремленого підрозділу
Володимирівна
Громадської організації «Сім»ї
загиблих учасників бойових дій
Полтавщини»
2.
Вільхова Тетяна
Член Громадської організації «Сила
Гаврилівна
громади 2015»
3.
Гаврилюк Ольга
Голова Кобеляцького райкому
Володимирівна
профспілки працівників державних
установ
4.
Зінченко Ірина
Заступник голови Кобеляцького
Михайлівна
райкому профспілки працівників
освіти і науки
5.
Кисіль Юрій
Голова первинної профспілкової
Борисович
організації некомерційного
Комунального Закладу «Кобеляцький
Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Кобеляцької районної
ради
6.
Койнаш Любов
Заступник голови Кобеляцького
Дем’янівна
районного громадського товариства
«Союз Чорнобиль»
7.
Лата Марія
Член Президії Кобеляцької районної
Василівна
ради ветеранів Полтавської області
8.

Сім’яник Людмила
Петрівна

9.

Ситник Віра
Степанівна

Голова районної організації інвалідів
«Союзу організацій інвалідів
України»
Голова Кобеляцької районної
громадської організації «Захист дітей
війни»

10.

Скляренко
Олександр Миколайович

Голова Кобеляцької районної
організації професійної спілки
працівників культури

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом засідання
ініціативної групи
з підготовки та проведення
установчих зборів
громадської ради при
районній державній
адміністрації
від 19.02.2019 № 3
БЮЛЕТЕНЬ
№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові кандидата
(за алфавітом)

Посада кандидата із
зазначенням повної назви ІГС,
що висунув його

1.

Бабенко Валентина
Володимирівна

2.

Вільхова Тетяна
Гаврилівна
Гаврилюк Ольга
Володимирівна

Керівник відокремленого
підрозділу Громадської організації
«Сім»ї загиблих учасників
бойових дій Полтавщини»
Член Громадської організації
«Сила громади 2015»
Голова Кобеляцького райкому
профспілки працівників
державних установ
Заступник голови Кобеляцького
райкому профспілки працівників
освіти і науки
Голова первинної профспілкової
організації некомерційного
Комунального Закладу
«Кобеляцький Центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Кобеляцької районної ради
Заступник голови Кобеляцького
районного громадського
товариства «Союз Чорнобиль»
Член Президії Кобеляцької
районної ради ветеранів
Полтавської області
Голова районної організації

3.

4.

Зінченко Ірина
Михайлівна

5.

Кисіль Юрій
Борисович

6.

Койнаш Любов
Дем’янівна

7.

Лата Марія
Василівна

8.

Сім’яник Людмила

Відмітка
про
підтримку
кандидата
(+ або V)

Петрівна
9.

Ситник Віра
Степанівна

10.

Скляренко
Олександр Миколайович
Голова ініціативної групи
Секретар ініціативної групи

інвалідів «Союзу організацій
інвалідів України»
Голова Кобеляцької районної
громадської організації «Захист
дітей війни»
Голова Кобеляцької районної
організації професійної спілки
працівників культури
І.М. Зінченко
Ю.М. Андрушко

