П РО ТО К О Л

установчих зборів із обрання Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації в дистанційному форматі
м. Тернопіль

7 травня 2020 року

Час проведення: 10-00 год. - 12-00 гол.
Головмочий:

- Федорейко В.С.

Секретар:

- Вороній В.М.

П р и су т н і :

- 26 представників інститутів громадянського суспільства
(реєстр учасників установчих зборів і підсумки дистанційного
Голосування додаток №1).

Запрошені:

- представники Управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадм іністрації

Із інформацією про підсумки перевірки ініціативною групою документів (створеною
розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 12 березня 2020 року № 167/01.02-01),
наданих інститутами громадянського суспільства ( далі - ITC), на відповідність вимогам
пункту 10 «Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній. Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній
адміністрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.
№ 996 (далі - Типове положення) виступив керівник Ініціативної групи Федорейко В.С., який
повідомив, що за період із 25 березня по 8 квітня 2020 року зареєстровано 26 ITC в терміни
визначені Календарним планом, затвердженого п.2 рішення Ініціативної групи (протокол №1
від 18 березня 2020 року).
Із наданих ITC документів для реєстрації кандидатів щодо участі в проведенні
установчих зборів із створення Громадської ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації 9 комплектів документів вимагали внесення змін і доповнень. Із пропозиціями
щодо усунення недоліків ініціативною групою було надіслано 9 листів до ITC (вих. №№ 1-9).
Неодноразово в телефонному режимі Ініціативною групи надавалися відповідні консультації
щодо якості і повноти документів, наданих ITC. На час завершення реєстрації 4 ITC
доопрацювали документи і 5 вимагали ліквідації недоліків, які були усунені до 23.04.2020р. (п.5
Календарного плану).
Станом на 23 квітня 2020 року після внесення необхідних змін і доповнень 26
комплектів документів наданих в сканованому, фотографованому і офісному (форматах JPG,
DOC, DOCX, PDF. RTF) варіантах відповідали вимогам п.Ю Типового положення. Ініціативною
групою було затверджено список представників інститутів громадянського суспільства, яким
дозволено брати участь в установчих зборах (протокол №3 від 27.04.2020р.) і порядок
проведення установчих зборів в дистанційному варіанті. Список представників інститутів
громадянського суспільства, яким відмовлено щодо участі в установчих зборах не складався з
причин відсутності підстав.
У відповідності до вимог п. 11 Типового положення на сторінці Громадської ради вебсайту Тернопільської облдержадміністрації у визначені терміни було оприлюднено наступні
матеріали напрацьовані Ініціативною групою:
- список кандидатів до складу громадської ради;
- біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;
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- відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади
повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів
громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради;
- уточнену інформацію про дату, час, місце і порядок проведення установчих зборів в
дистанційному форматі та строки проведення голосування.
З травня 2020 року всім представникам 26 ІГС для проведення установчих зборів із
обрання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації в дистанційному форматі
надіслані:
1. Проект протоколу №1 засідання лічильної комісії.
2. Звіт про діяльність Громадської ради за 2018-2020р.р.
3. Проект списку Громадської ради, обраної на установчих зборах.
4. Проект протоколу №2 засідання лічильної комісії щодо затвердження результатів
голосування за п.п. 2-6 порядку денного установчих зборів.
5. Таблиця реєстру дистанційного голосування на установчих зборах.
6. Проект протоколу установчих зборів у дистанційному форматі від 07.05.2020р.
На підставі викладеного пропонується установчі збори із обрання Громадської ради при
Тернопільській облдержадміністрації в дистанційному форматі вважати легітимними і
відкритими.
Ухвалили:
Установчі збори із обрання Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації в
дистанційному форматі вважати легітимними і відкритими.
Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
У відповідності до вимог п. 13 Типового положення пропонується затвердити порядок
денний установчих зборів.
Ухвалили:
Затвердити порядок денний установчих зборів, запропонований ініціативною групою
(протокол №3 від 27 квітня 2020 року), викладений в порядку проведення установчих зборів в
дистанційному форматі.
Голосували: «За» - 26. «Проти» - 0. «Утрималось» - 0.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови установчих зборів.
3. Про обрання секретаря установчих зборів.
4. Про звіт голови попереднього складу Громадської ради
Федорейка В.С. щодо її діяльності за 2018-2020р.р.
5. Про обрання нового складу Громадської ради.
6. Про підготовку першого засідання Громадської ради, проектів
річного плану роботи, структури, регламенту га Положення про
Громадську раду при Тернопільській облдержадміністрації.
1. Слухали по першому питанню секретаря ініціативної групи Вороніна В.М.
про обрання лічильної комісії.
Запропоновано на підставі рекомендацій ініціативної групи, які були викладені в
порядку проведення установчих зборів в дистанційному форматі (гі.4.1. протоколу №3 від
27.04.2020р.) пропонується обрати лічильну комісію чисельністю 3 особи у складі:
- Марценишин Роман Іванович;
- Івашків Ярослав Корнелійович;
- Горбатюк Роман Михайлович.
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6.2. Секретарю установчих зборів Вороніну В.М. за участі членів Громадської ради
підготувати на перше засідання Громадської ради вказані у п. 6.1. проекти документів, які
регламентують її роботу.
6.3. Затвердити протокол дистанційного засідання лічильної комісії №2 від 07.05.2020р.
(додаток №4) щодо фіксування результатів голосування за 2-6 пункти порядку денного
установчих зборів в дистанційному форматі (додаток №5).
Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.

Голова
установчих зборів

Секретар
установчих зборів

В.М.Вороні»

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційного засідання лічильної комісії установчих зборів із створення
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації
м. Тернопіль
Головуючий:

7 травня 2020 року
- Марценишин Роман Іванович

Секретар:

- Горбатюк Роман Михайлович

Присутні:

Івашків Ярослав Корнелійович

Порядок денний:
1. Про обрання голови і секретаря лічильної комісії .
Виступили:
- Горбатюк Р.М. , який вніс пропозицію про обрання голови лічильної
комісії Марценишина Романа Івановича;
- Івашків Я.К., який вніс пропозицію про обрання секретарем лічильної
комісії Горбатюка Романа Михайловича .
ВИРІШЕНО:
1. Обрати:
- Марценишина Романа Івановича - головою лічильної комісії;
- Горбатюка Романа Михайловича - секретарем лічильної комісії;
- Івашківа Ярослава Корнелійовича -/кленом лічильної комісії;
Голосували: «За» - ЗукГГрюти» - 0, «Утриуїалось» - 0.

/ //

Головуючий

Секретар

/

/

Р.І.Марценишин

Р.М.Г орбатюк

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційного засідання лічильної комісії установчих зборів із створення
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації
7 травня 2020 року

м. Тернопіль
Головуючий:
Секретар:
Присутні:

- Марценишин Роман Іванович
- Горбатюк Роман Михайлович
- Івашків Ярослав Корнелійович

Порядок денний:
1. Про затвердження результатів голосування щодо розгляду питань
порядку денного установчих зборів із створення Громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації.
Виступив голова лічильної комісії Марценишин Р.І., який повідомив, що
7 травня в дистанційному варіанті проведено і зафіксовано підрахунок
результатів
дистанційного
голосування
представниками
інститутів
громадянського суспільства з питань затвердженого порядку денного
установчих зборів ( реєстр голосування учасників установчих зборів додаток
№ 1 ).

ВИРІШЕНО:
1. Зафіксувати наступні результати голосування учасниками установчих
зборів:
1.2. Про обрання голови установчих зборів.
Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
1.3. Про обрання секретаря установчих зборів.
Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
1.4. Про звіт голови попереднього складу Громадської ради Федорейка
В.С. про діяльність за 2018-2020р.р.
Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
1.5. Про обрання нового складу громадської ради.
Голосували: «За» - 26, «Проти» —0, «Утрималось» - 0.
1.6. Про підготовку проектів Положення про Громадську раду при
Тернопільській обласній держадміністрації структури та регламенту.
Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
. 2. Затвердити і оголосити 7 дравня 2020 року учасникам установчих
зборів у дистанційному варіанті результати голосування викладені в п.1 цього
протоколу (реєстр дис
‘
лічильної комісії додаток №2).
Голосували: «За
трималось» - 0.
Головуючий
Секретар

Р. І.Марценишин
Р.М.Г орбатюк

