Протокол 2
засідання громадської ради
при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради

25 травня 2021 року
15:00 – 16:00 год.

мала зала засідань
виконавчого комітету

Присутні: 31 член громадської ради; посадові особи місцевого самоврядування:
Писаревський Є.А. та Гур’єва Н.Ф., депутати міської ради
Засідання

відкриває і веде голова громадської ради при
Олександрійської міської ради Чиж Олексій Романович.

виконавчому комітеті

ЧИЖ О.Р. доповів про присутність на засіданні громадської ради при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради членів громадської ради у кількості 31 особи,
оголосив порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.
Інших пропозицій не поступило.
Вирішили: затвердити порядок денний в такому вигляді:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд проекту Положення про громадську раду при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради (інформує: голова громадської ради Чиж Олексій
Романович).
2. Про заходи з нагоди Дня міста (інформує: начальник управління
забезпечення діяльності міської ради Фуртак Людмила Володимирівна).
3. Різне.
Голосували: за – «31». Одноголосно.
ЧИЖ О.Р.: повідомив, що для повноцінної роботи Громадської ради необхідно
затвердити Положення про Громадську раду. На першому засіданні Громадської ради нами
було створено робочу групу із розробки Положення.
Відповідно до Типового Положення про громадську раду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 зі змінами робочою групою
спільно з відділом внутрішньої політики був напрацьований проект Положення про
громадську раду при виконавчому комітеті.
Проект Положення отримав схвальний юридичний висновок та був всім членам
громадської ради розісланий на електронні адреси для попереднього ознайомлення.
Положення складається з 7-ми розділів та включає в себе:
Загальні положення, завдання, повноваження і права громадської ради, склад і
формування ради, припинення членства в громадській раді, керівні та робочі органи ради.
Строк повноважень Громадської ради становить 2 роки з дня затвердження
виконавчим комітетом її складу. Членство в громадській раді є індивідуальним.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від
загального складу (18). Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю
присутніх на зборах.
Звернув увагу на розділ 6. Припинення членства у громадській раді та зачитав з 1-го
по 3-ий пп. проекту Положення.

ЧИЖ.О.Р.: в кого будуть які зауваження та пропозиції щодо проекту Положення про
громадську раду?
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: запропонував доповнити п.5 розд.7 словом «голос» (чисто
технічне питання).
ЧИЖ.О.Р.: Більше зауважень чи доповнень не буде?
Голосуємо про проект Положення в цілому: хто «за» – 31.Одноголосно.
Рішення прийнято.
І.ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити проект Положення про громадську раду при виконавчому
комітеті Олександрійської міської ради.
2. Секретарю громадської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету про
затвердження Положення про громадську раду.
Хто за дане рішення прошу голосувати: хто «за» – 31. Одноголосно. Рішення
прийнято.
ІІ.
ЧИЖ О.Р.: переходимо до другого питання порядку денного. Слово надається
начальнику
управління забезпечення діяльності міської ради Фуртак Людмилі
Володимирівні.
ФУРТАК Л.В.: ознайомила присутніх із заходами до Дня міста (додаються).
ЧИЖ О.Р. подякував за інформацію про план заходів до Дня міста. Запропонував
присутнім та членам організацій долучитися до святкування Дня міста.
ІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника управління забезпечення діяльності міської ради Фуртак
Людмили Володимирівни взяти до відома та прийняти участь у заходах до Дня міста.
Хто за дане рішення прошу голосувати: хто «за» – 31. Одноголосно.
ІІІ. Різне.
ЧИЖ О.Р.: повідомив, що розпорядженням міського голови від 30.12.2021 № р-185-з
затверджено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік.
Ознайомив з планом роботи починаючи з червня по грудень. Зазначив, що по мірі
необхідності в порядок денний будуть вноситись нагальні питання що стосуються
територіальної громади та її жителів.
ДЕРУН М.В.: запропонувала для конструктивної роботи громадської ради створити
групу в вайбері.
Пропозиція схвально була підтримана членами громадської ради.
ЧИЖ О.Р.: зазначив, що порядок дня вичерпаний та подякував присутнім за роботу.

Голова громадської ради

Олексій ЧИЖ

Секретар громадської ради

Марина ДЕРУН

