
Протокол №1  
засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради  
 
20 квітня 2021 року       сесійна зала міської ради  
15.30 год. – 16.00 год.  
 
Присутні:  35 членів Громадської ради, секретар міської ради Косяк В.О., посадові особи 
місцевого самоврядування, члени молодіжного парламенту, жителі територіальної громади, 
представники ЗМІ. 
 
Вступне слово голови ініціативної групи по формуванню громадської ради при виконавчому 
комітеті міської ради Косяк В.О. 

 
Косяк В.О.: знайомила присутніх із рішенням установчих зборів та привітала членів 

громадської ради з обранням. Зазначила: у зв’язку з тим, що ініціативна група по 
формуванню громадської ради при виконавчому комітеті припинила свої повноваження - для 
конструктивної роботи 1-го засідання громадської ради необхідно обрати робочі органи, а 
саме: лічильну комісію, головуючого та секретаря засідання. 
  

Косяк В.О.:  Є    пропозиція   до   складу   лічильної    комісії   обрати   3-х    чоловік.    
Заперечень не буде?  
 Персонально: Тримбач А.Л., Котова О.Ю., Кравченко О.М. 
 Прошу голосувати. Хто «за»? – 35. Одноголосно. 

 
І. Вирішили: обрати до складу лічильної комісії Тримбача А.Л., Котову О.Ю. та 

Кравченка О.М. 
Прошу лічильну комісію приступити до роботи. 
 
Косяк В.О.:  Які будуть пропозиції щодо голови 1-го засідання? 
Присутні члени ради запропонували обрати Голобородька В.В. або Звєрєвщикова Є.В. 

 Звєрєвщиков Є.В. взяв самовідвід. 
 
Прошу голосувати. Хто за кандидатуру Голобородька В.В.?  
Голосували: «за» – 26, «проти» – немає, «утримався» - 3, не голосували – 6.  
 
ІІ. Вирішили: обрати головою 1-го засідання громадської ради Голобородька В.В. 
 
Косяк В.О.:  Які будуть пропозиції щодо секретаря 1-го засідання? 
Присутні члени ради запропонували обрати Дерун М.В. 
Прошу голосувати. Хто «за»? – 35. Одноголосно. 
 
ІІІ. Вирішили: обрати секретарем 1-го засідання громадської ради Дерун М.В. 
 
Косяк В.О.:  Робочі органи 1-го засідання громадської ради обрано.  
Прошу відділ внутрішньої політики Олександрійської міської ради здійснювати 

матеріально-технічне забезпечення роботи громадської ради при виконавчому комітеті 
Олександрійської міської ради та сприяти у підготовці матеріалів та Проекту Положення про 
громадську раду.  

 
Прошу голову та секретаря 1-го засідання громадської ради зайняти місця поряд зі 

мною.  Дякую за увагу! 



Голобородько В.В.:  
Шановні колеги! Пропоную розпочати перше засідання громадської ради. На порядок 

денний виносяться такі питання: 
1. Про обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті міської ради.   
2. Про обрання заступника голови громадської ради при виконавчому комітеті міської  

ради.  
3. Про обрання секретаря громадської ради при виконавчому комітеті міської ради.  
4. Про робочу групу з розробки проекту Положення про громадську раду при  

виконавчому комітеті.  
 

Пропозиції і доповнення є? Хто за такий порядок денний прошу проголосувати.  
Хто «за»? – 35. Одноголосно. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в поточній редакції без правок.  
 

Голобородько В.В.: 
1. Про обрання голови громадської ради при виконавчому комітеті міської ради.   
Відповідно до п.19 Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою  

Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 996, голова громадської ради обирається з 
числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. 

Обрання голови відбудеться шляхом відкритого голосування.  
Прошу надати пропозиції щодо кандидатури на голову громадської ради.  

 
Присутні запропонували кандидатури Болілого О.Є., Чижа О.Р. та Григор’єва С.В. 
Болілий О.Є. подякував за довіру та взяв самовідвід. 
  
Прошу голосувати. Хто за кандидатуру Чижа О.Р.?  
Голосували: «за» – 28, «проти» – немає, «утрималось» - немає.  
Так як більшість членів ради віддали голоси за обрання Чижа О.Р. головою 

громадської ради, голосування за кандидатуру Григор’єва С.В. не проходило. 
 
І. ВИРІШИЛИ: обрати головою громадської ради Чижа Олексія Романовича, голову 

ГО «Сильна Олександрійщина». 
 

Голобородько В.В.: 
2. Про обрання заступника голови громадської ради при виконавчому комітеті 

міської ради.  
Обрання заступника голови  відбудеться шляхом відкритого голосування.  
Прошу надати пропозиції щодо кандидатури на заступника голови громадської ради.  
Присутні запропонували кандидатури Мартищенка Б.Л., Комлєву Л.Ф. та Григор’єва С.В.  
 
Прошу голосувати. Хто за кандидатуру Мартищенка Б.Л.?  
Голосували: «за» – 19, «проти» – немає, «утрималось» - немає.  
Так як більшість членів ради віддали голоси за обрання Мартищенка Б.Л. 

заступником голови громадської ради, голосування за кандидатури Комлєвої Л.Ф та 
Григор’єва С.В. не проходило. 

 
ІІ. ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови громадської ради Мартищенка Богдана 

Леонідовича, голову ГО «Ліга підприємців Олександрії». 
 
 
 



Голобородько В.В.: 
3. Про обрання секретаря громадської ради при виконавчому комітеті міської 

ради.  
Прошу обрати секретаря громадської ради при  виконавчому комітеті міської ради. 

Обрання секретаря відбудеться шляхом відкритого голосування. Які будуть пропозиції щодо 
секретаря громадської ради?  

Присутні запропонували кандидатури Бушмакіної А.В. та Дерун М.В. 
Прошу голосувати: 
1) Хто за кандидатуру Бушмакіної А.В.?  
Голосували: «за» – 11, «проти» – немає, «утрималось» - немає.  
2) Хто за кандидатуру Дерун М.В.? 
Голосували: «за» – 20, «проти» – немає, «утрималось» - немає.  
 
ІІІ. ВИРІШИЛИ: обрати секретарем громадської ради Дерун Марину Вікторівну, 

голову ГО «Жіночий інформаційно-просвітницький центр «Перспектива». 
 

Косяк В.О. привітала керівний склад громадської ради з обранням та побажала 
плідної співпраці та успіхів в роботі.  
  

Голобородько В.В.: 
4. Про робочу групу з розробки проекту Положення про громадську раду при 

виконавчому комітеті.   
З метою організації роботи громадської ради необхідно розробити Положення про  

громадську раду. Для цього необхідно створити робочу групу для розроблення проекту 
Положення.  

Пропоную створити робочу групу в кількості 5 чоловік. Які будуть пропозиції?  
Присутні запропонували кандидатури Чижа О.Р., Мартищенка Б.Л., Дерун М.В., 

Григор’єва С.В. та Бєлова С.П. 
  
Прошу проголосувати за дану пропозицію. 

 Хто «за»?  - 22, «проти»? - немає, «утрималось»? - 4. 
 
IV. ВИРІШИЛИ:  
1. Створити робочу групу по розробці проекту Положення про громадську раду в  

складі: Чижа О.Р., Мартищенка Б.Л., Дерун М.В., Григор’єва С.В. та Бєлова С.П.  
2. Доручити робочій групі з розробки Положення про громадську раду при  

виконавчому комітеті, після затвердження виконавчим комітетом складу Громадської ради, 
розробити відповідне Положення та подати його проект на наступне засідання громадської 
ради для обговорення.    

3. Провести наступне засідання громадської ради в третій декаді травня 2021 року. 
 
 
 
 
Голова 1-го засідання громадської ради   Віктор ГОЛОБОРОДЬКО 
 
Секретар 1-го засідання громадської ради   Марина ДЕРУН 

 
 
 
 

ДЯКУЮ ВСІХ ПРИСУТНІМ ЗА РОБОТУ 


