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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання ініціативної групи з формування складу Громадської ради при 

Ізмаїльській районній державній адміністрації  

 

01 червня 2021 року,                                                                          м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62 

о 15 год. 00 хв.  

 

Присутні: 

Шарафаненко Михайло Володимирович – перший заступник голови Ізмаїльської 

районної державної адміністрації  

Клопот Валентина Миколаївна – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Ізмаїльської районної державної адміністрації 

Албул Валентина Володимирівна – головний спеціаліст відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Ізмаїльської районної державної адміністрації 

Миргородська Олександра Іванівна – заступник начальника управління – начальник 

відділу підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг управління соціального 

захисту населення Ізмаїльської районної державної адміністрації 

Ілікчієв Валентин Васильович – заступник голови громадської організації «Спілка 

ветеранів Афганістану Ізмаїльського району»  

Ободовський Олександр Борисович – голова громадської організації «Федерація 

шахів та шашок міста Ізмаїл та Ізмаїльського району» 

Сара Володимир Васильович – представник громадської організації «Ротарі клуб 

Ізмаїл» 

Фтомович Петро Андрійович – голова громадської організації «Ізмаїльське 

міськрайонне товариство любителів тварин та птиці» 

 

 

Вступне слово:  

 

1. Перший заступник голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Михайло 

Володимирович Шарафаненко, який подякував членам ініціативної групи за участь у 

організації формування нового складу Громадської ради при Ізмаїльській районній 

державній адміністрації та голові Громадської ради 2019 - 2021 років Петру Андрійовичу 

Фтомовичу за успішну роботу та плідну взаємодію та передав слово начальнику відділу 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Валентині Миколаївні Клопот 

 

2. Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Валентина Миколаївна Клопот привітала присутніх, поінформувала їх щодо роботи 

Громадської ради 2019-2021 років та зазначила, що склад Громадської ради буде оновлено 

у 2021 році у зв’язку з територіальним укрупненням району та закінченням строку 

повноважень Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації, склад 

якої затверджено у 2019 році. 

Валентина Миколаївна зазначила, що разом з повідомленням про засідання всім 

членам Ініціативної групи направлялися посилання на інформаційні матеріали, необхідні 

під час першого засідання Ініціативної групи. Запропонувала присутнім проголосувати за 

порядок денний засідання. Валентина Клопот зачитала розпорядження голови Ізмаїльської 

районної державної адміністрації від 27.05.2021 р. та повідомила про звернення до 

громадських організацій щодо участі у складі ініціативної групи та про отримані до 12 год 

25.05 пропозиції від інститутів громадянського суспільства. 

Після цього вона зачитала порядок денний засідання: 
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Порядок денний: 

1. Обрання голови Ініціативної групи  

- інформує - Валентина Миколаївна Клопот, начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю  

 

2. Обрання секретаря Ініціативної групи 

- інформує - Валентина Миколаївна Клопот, начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю  

 

3. Визначення основних аспектів формування Громадської ради при Ізмаїльській 

районній державній адміністрації (спосіб, кількісний склад) 

- інформує - Валентина Миколаївна Клопот, начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю  

 

4. Обговорення орієнтовної дати, часу та місця проведення Установчих зборів для 

формування Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації 

- інформує - Валентина Миколаївна Клопот, начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю  

 

5. Обговорення та схвалення: 

 ◦ змісту повідомлення інститутам громадянського суспільства про спосіб 

формування складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації 

та її кількісний склад; 

 ◦ формату заяв та додатків до неї від інститутів громадянського суспільства 

- інформує - Валентина Миколаївна Клопот, начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю  

 

6. Обговорення та схвалення порядку подання документів інститутами 

громадянського суспільства. 

 

7.  Різне. 

 

За затвердження порядку денного 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 8 

„проти” – 0 

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити Порядок денний першого засідання Ініціативної групи з формування 

складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації 

 

З питань 1 Порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Клопот В.М.: 

- запропонувала кандидатуру Шарафаненко М.В. як голови ініціативної групи  

- запропонувала надати пропозиції щодо кандидатури голови Ініціативної 

групи 
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Запропонувала  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за кандидатуру Шарафаненко М.В.: 

         „за” –  8;  

         „проти” –  0;  

         „утрималися” –  0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Обрати головою Ініціативної групи Шарафаненко М.В. 

 

Клопот В.М. передає слово для ведення засідання обраному голові ініціативної 

групи 

 

З питання 2 Порядку денного 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Шарафаненко М.В., який запропонував обрати секретарем Ініціативної групи 

Клопот В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” –  8  

„проти” – 0  

„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем Ініціативної групи Клопот В.М. 

 

З питання 3 Порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Клопот В.М, яка повідомила, що відповідно до Постанови № 996 склад громадської 

ради можна формувати під час установчих зборів шляхом рейтингового голосування або 

електронним голосуванням. Ізмаїльською районною державною адміністрацією прийнято 

рішення про формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування на 

Установчих зборах. Запропонувала підтримати це рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” –  8  

„проти” –  0 

„утрималися” – 0  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Формувати склад Громадської ради при Ізмаїльській районній державній 

адміністрації шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах. 

 

СЛУХАЛИ: 
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Клопот В.М., яка зазначила, що відповідно до Постанови № 996 кількісний склад 

громадської ради визначається Ініціативною групою та не може становити більш ніж 35 

осіб (включаючи при міністерствах, ОДА та ін.) та запропонувала обрати граничну 

кількість членів громадської ради – 15 осіб (оптимально для роботи). Також 

запропонувала учасникам засідання надати пропозиції з окресленого питання. 

 

Учасники засідання обговорили зазначену пропозицію. 

 

Клопот В.М. поставила на голосування запропоновані пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 7   

„проти” –  1 

„утрималися” –  0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Визначити кількісний склад Громадської ради при Ізмаїльські районній державній 

адміністрації – 15 осіб. 

 

З питання 4 Порядку денного 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Клопот В.М., яка повідомила, що Установчі збори пропонується провести 26 липня 

2021 року об 11 год. 00 хв. (дата згідно визначених строків у Постанові КМУ) та обрати 

для проведення заходу приміщення великої зали засідань Ізмаїльського міськвиконкому, 

розташоване за адресою: м. Ізмаїл, 

пр. Суворова, 62. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 „за” – 8 

„проти” – 0 

„утрималися” – 0  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Визначити орієнтовну дату, час та місце проведення Установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації – 

26 липня 2021 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62. 

 

З питання 5 Порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Клопот В.М., яка зазначила, що оскільки прийом документів від ІГС завершується за 

тридцять календарних днів до дати проведення установчих зборів, кінцевою датою 

подання документів визначити 25.06.2021 року (включно). 

 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

 „за” –  8 

„проти” –  0 
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„утрималися” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Визначити кінцевою датою подання ІГС документів – 25.06.2021р. (включно). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Клопот В.М., зачитала проект повідомлення щодо подання документів ІГС для 

участі у Установчих зборах  

Клопот В.М. запропонувала членам Ініціативної групи надати за наявності наявні 

наразі пропозиції щодо змісту та формату повідомлення інститутам громадянського 

суспільства про спосіб формування складу Громадської ради при Ізмаїльській районній 

державній адміністрації та її кількісний склад, вимог до ІГС та переліку документів, 

зразку заяв та додатків до неї від інститутів громадянського суспільства. 

_____________ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” –  8 

„проти” –  0 

„утрималися” –  0 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Викласти у тексті повідомлення зазначену пропозицію. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Клопот В.М., яка запропонувала затвердити шляхом голосування з подальшим їх 

розміщенням на офіційному вебсайті Ізмаїльської районної державної адміністрації: 

- текст повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради при 

Ізмаїльській районній державній адміністрації та її кількісний склад, що додається; 

- зразки (рекомендований формат) заяви та додатків до неї, що додаються. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” –  8 

„проти” –  0 

„утрималися” –  0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити текст повідомлення інститутам громадянського суспільства про спосіб 

формування складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації 

та її кількісний склад, з остаточною датою надання ІГС заяв – 25.06.2021 р. (включно), та 

розмістити його на офіційному вебсайті Ізмаїльської районної державної адміністрації. 

2. Затвердити зразки заяв та додатків до неї, які мають подавати інститути 

громадянського суспільства для участі в установчих зборах для формування складу 

Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації, та розмістити 

документи на офіційному вебсайті Ізмаїльської районної державної адміністрації. 

 

З питання 6 Порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 
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