
Протокол
Установчих зборів 

Громадської ради при Верхньодніпровській міській раді 
Верхньодніпровської міської територіальної громади

26 липня 2021 року м. Верхньодніпровськ

На Установчих зборах присутні 25 осіб з числа кандидатів у члени Громадської 
ради і, відповідно п.п.5,п.9 Положення про Громадську раду при Верхньодніпровській міській 
раді Верхньодніпровсьої територіальної громади, затверджене Рішенням Верхньодніпровсьоії 
міської ради від 11.03.2021 р. № 139-5/ІХ, збори визнані повноважними.

Порядок денний

1. Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії Установчих зборів 
Громадської ради при Верхньодніпровській міській раді Верхньодніпровської міської 
територіальної громади (далі - Громадської ради) 26.07.2021р.

2. Про прийняття рішення про утворення Громадської ради із зазначенням мети 
(цілей) її діяльності, її місцезнаходження та подання для затвердження списку членів 
Громадської ради до Верхньодніпровської міської ради.

3. Про обрання голови та секретаря Громадської ради.
4. Про надання повідомлення про проведені Установчі збори Громадської ради та 

прийняті на них рішення до Верхньодніпровської міської ради.
5. Надання слова для виступу членам Громадської ради: Фомічу Володимиру 

Васильовичу, Сивоконь Володимиру Степановичу, Мїї Надії Олександрівні.

Перше питання порядку денного

Слухали:
Перлак К.С., яка запропонувала обрати головою Установчих зборів Громадської ради 
Шевченко Людмилу Володимирівну та секретарем зборів Чернову Юлію Олександрівну.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 25 (двадцять п’ять) голосів:
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали:
Чернову Ю.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Бейчук Віктор 
Федорович, Синєпостол Віталій Вікторович та Фоміч Володимир Васильович.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 25 (двадцять п’ять) голосів;
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:
1. Обрати головою Установчих зборів Громадської ради Шевченко Людмилу 

Володимирівну та секретарем зборів Чернову Юлію Олександрівну.



2. Обрати лічильну комісію у складі: Бейчук Віктор Федорович, Синєпостол Віталій 
Вікторович та Фоміч Володимир Васильович.

Друге питання порядку денного

Слухали:
Шевченко Л.В., яка повідомила, що відповідно до вимог Положення про громадську раду 
при Верхньодніпровській міській раді Верхньодніпровської міської територіальної 
громади, затвердженого рішенням Верхньодніпровської міської ради від 11.03.2021 року 
№ 139-5/ІХ «Про створення і організацію діяльності Громадської ради при 
Верхньодніпровській міській раді Верхньодніпровської міської територіальної громади» 
(далі - Положення), з метою підготовки та проведення Установчих зборів рішенням 
Верхньодніпровської міської ради від 27.05.2021 р. №237/7/ІХ було затверджено склад 
Ініціативної групи в кількості 5 осіб, а саме Шевченко Людмила Володимирівна, Півненко 
Микола Сергійович, Перлак Катерина Сергіївна, Фоміч Володимир Васильович та 
Гордієнко Ігор Олександрович.

Ініціативна група приступила до своєї роботи 01.06.2021р. і прийняла рішення про 
кількісний склад Громадської ради не більше 35 чоловік і оголосила про прийом заяв 
кандидатів до Громадської ради. Включно до 16.07.2021 року було прийнято заяви від 33 
кандидатів до Громадської ради. Згідно Положення, у разі, якщо кандидатів менше ніж 
затверджений кількісний склад, а саме 35 чоловік, то всі кандидати зараховуються до 
членів Громадської ради.

Виходячи з вищенаведеного, пропоную:
1. У творити Г ромадську раду.
2. Визначити мету діяльності Громадської ради, а саме: Громадська рада є постійно 

діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для 
забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення 
громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження 
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалізації місцевої політики, функцій і повноважень 
органу місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування».

3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, а також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового 
положейня, постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 р. № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

4. Основними завданнями Громадської ради є:
1) створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань життєдіяльності 
та розвитку Верхньодніпровської міської територіальної громади;
2) здійснення громадського контролю за діяльністю органу місцевого самоврядування;
3) сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування громадської думки під час 
формування та реалізації місцевої політики.

5. Визначити місцезнаходження Громадської ради в приміщенні
Верхньодніпровської міської ради.

6. Передати список членів Громадської ради в кількості 33 чоловіка на
затвердження до Верхньодніпровської міської ради.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 25 (двадцять п’ять) голосів;
«ПРОТИ» - немає;



«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:
1. Утворити Громадську раду.
2. Визначити мету діяльності Громадської ради, а саме: Громадська рада є постійно 
діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для 
забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення 
громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження 
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалізації місцевої політики, функцій і повноважень 
органу місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування».
3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, а 
також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового положення, 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
4. Основними завданнями Громадської ради є:

1) створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань 
життєдіяльності та розвитку Верхньодніпровської міської територіальної громади;

2) здійснення громадського контролю за діяльністю органу місцевого 
самоврядування;

3) сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування громадської думки під 
час формування та реалізації місцевої політики.
5. Визначити місцезнаходження Громадської ради в приміщенні Верхньодніпровської 
міської ради.
6. Передати Список членів Громадської ради в кількості 33 осіб (Додаток №1 додається) 
на затвердження до Верхньодніпровської міської ради.

Третє питання порядку денного

Слухали:
Бейчука В.Ф., який запропонував обрати головою Громадської ради Шевченко Людмилу 
Володимирівну.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 14 (чотирнадцять) голосів;
«ПРОТИ» - 11 (одинадцять);
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали:
Стороженко О.В., який запропонував обрати головою Громадська ради Гордієнко Ігоря 
Олександровича.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 11 (одинадцять) голосів;
«ПРОТИ» - 14 (чотирнадцять);
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Слухали:
Бейчука В.Ф., який запропонував обрати секретарем Чернову Юлію Олександрівну.



Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 25 (двадцять п’ять) голосів;
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Слухали:
Шевченко Л.В., яка зазначила про відсутність нагальної необхідності обрання заступника 
голови на Установчих зборах Громадської ради 26.07.2021року і запропонувала не 
обирати заступника голови Громадської ради на Установчих Громадської ради 
26.07.2021р.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 16 (шістнадцять) голосів;
«ПРОТИ» - 2 (два) голоси;
«УТРИМАЛИСЬ» - 7 (сім) голосів.

Вирішили:
1. Обрати головою Громадської ради Шевченко Людмилу Володимирівну.
2. Обрати секретарем Громадської ради Чернову Юлію Олександрівну.
3. Не обирати заступника голови Громадської ради на Установчих зборах Громадської 
ради 26.07.202Іроку.

Четверте питання порядку денного

Слухали:
Шевченко Л.В., яка запропонувала надати повідомлення про проведені Установчі збори 
Громадської ради та прийняті на них рішення до Верхньодніпровської міської ради.

Після обговорення проголосували:
«ЗА» - 25 (двадцять п’ять) голосів;
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Вирішили:
1. Надати повідомлення про проведені Установчі збори Громадської ради та прийняті 
на них рішення до Верхньодніпровської міської ради.

П’яте питання порядку денного

Слухали:
Фоміча В.В., Сивоконь В.С., Мїї Н.О.

Г олова 
Секретар

Шевченко Л.В.
Чернова Ю.О.



Додаток 1

міській раді Верхньодніпровської теріторіальної громади.
Список членів Громадської ради при Верхньодніпровській

№ п/п ПІБ
1 Шевченко Людмила Володимир.
2 Чернова Юлія Олександр.
3 Бейчук Віктор Федорович
4 Синєпостол Віталій Вікторович
5 Стороженко Олексій Вячеславович
6 Зозуля Сергій Олександр.
7 Мії Надія Олександрівна
8 Перекопський Сергій Вікторович
9 Гордієнко Ігор Олександр.

10 Бондаренко Марина Анатол.
11 Русняк Альона Іван.
12 Фоміч Володимир Васил.
13 Марусенко Ігор Володимирович
14 Прокоф'єва Марина Волод.
15 Сивоконь Володимир Степанов.
16 Крайник Ірина Григорівна
17 Борисенко Віктор Володимирович
18 Лихолат Руслан Анатол.
19 Прищепа Володимир Петрович
20 Бузовер Олександр Миколай.
21 Ліщенко Андрій Георгійович
22 Алєксєєнко Артем Сергійович
23 Перлак Катерина Сергіївна
24 Зінченко Юлія Петрівна
25 Чуприна Микола Іванович
26 Коваленко Андрій Андрійович
27 Зіненко Юрій Вікторович
28 Дьомочкін Едуард Іванович
29 Русняк Руслан Володимирович
ЗО Рогожніков Сергій Олексійович
31 Патерило Антон Вікторович
32 Оката Руслана Мих.
33 Корнієнко Тетяна Федорівна


