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ПРОТОКОЛ №б/н
зборів громадської ради
при виконавчому комітеті
Бучанської міської ради
30.01.2016 р.

м. Буча

Усього присутніх:
20 членів ГР, відповідно до списку, що додається.

Порядок денний:
1. Обговорення питань щодо виключення зі складу ГР представників
деяких ГО.
2. Звіт голови Громадської ради за 2015 рік.
3. План роботи Громадської ради на 2016 рік.
4. Різне.

Хід зборів
1. Обрання секретаря зборів:
Виступив голова ГР Лисенко С.М. та запропонував обрати секретарем
зборів Єременко Т.В.;
Результати голосування:
за 20
проти ___-___
утримались ___-___
не голосували ______
Прийняте рішення: обрати секретарем зборів Єременко Т.В.
2. Обрання лічильної комісії:
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Виступив голова ГР Лисенко С.М. та запропонував обрати Максімову О.М.
та Колосовську Ю.В. до складу лічильної комісії;
голосували:
за 20
проти __-____
утримались ___-___
не голосували ______
Прийняте рішення: обрати Максімову О.М. та Колосовську Ю.В. до складу
лічильної комісії.
3. Доповнення до порядку денного:
Виступила член ГР Кучеренко Л.В. з пропозицією підтримати звернення
депутатів Бучанської міської ради щодо незаконного виділення земельних
ділянок;
Прийняте рішення: винести питання на розгляд у «п. 4 - Різне» у порядку
денному.
4. Голосування за порядок денний:
Виступив голова ГР Лисенко С.М. та оголосив порядок денний,
голосували:
за __20____
проти __-____
утримались ___-___
не голосували ______
Прийняте рішення: затвердити порядок денний.
5. Голосування за виключення зі складу ГР представників деяких ГО:
Виступили Лисенко С.М., Стадніченко С.Б., Кучеренко Л.В. та інші. Висунуті
пропозиції – виключати представника ГО без попередження керівництва ГО,
приймати рішення по кожному кандидату на виключення персонально.
Виступила Максімова Є.М. і запропонувала попереджати керівництво ГО
щодо виключення його членів, яких вони висунили до членства у ГР з
пропозицією заміни новим представником.
Результати голосування:
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за 14
проти ___6___
утримались ___-___
не голосували ______
Прийняте рішення: приймати рішення по кожному кандидату на виключення
персонально.
5.1. Щодо виключення представника від ГО «Ірпінська міська
профспілкова організація працівників і підприємств торгівлі,
громадського харчування та послуг» Власової О.К.
Слухали – Власова О.К.
голосували:
за __19____
проти ___1___
утримались ______
не голосували ______
Прийняте рішення: залишити у складі ГР.
5.2. Щодо виключення представника від ГО «Асоціація банного бізнесу
України» Міщенко В.І. у зв’язку з особистою заявою про вихід
зі складу ГР
Слухали – голову ГР Лисенко С.М.
голосували:
за __20____
проти ____-__
утримались __-____
не голосували ______
Прийняте рішення: виключити зі складу ГР, на підставі поданої заяви
5.3. Щодо виключення представника від ГО «Всеукраїнська ВПО
Демократичні профспілки України» Зайченко І.В.
голосували:
за __12____
проти ___4___
утримались ___4___
не голосували ______
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Прийняте рішення: виключити зі складу ГР.
5.4. Щодо виключення представника від ГО «Громадський контроль
м.Буча» Збаразький П.В.
Виступив: Лисенко С.В. - виключити представника від ГО «Громадський
контроль м. Буча» Збаразького П.В. за пропуски засідання ГР, на підставі
першого абзацу пункту 5.1 Положення ГР.
Виступила: – Максімова Є.М. - відкласти питання до з’ясування підстав
відсутності на засіданнях та повідомлення ГО “Громадський контроль”.
голосували за пропозицію Лисенко С.М.
за ___4___
проти __11____
утримались ___3___
не голосували ______
Прийняте рішення: доручити Максимовій О.М. повідомити Збаразького П.В
про можливе виключення зі складу ГР.
5.5.Щодо виключення представника від ГО «Громадське формування
Бучанська Варта» Кушнірчука А.Ю.
Слухали – Кушнірчука А.Ю., висловив пропозицію щодо заміни на нового
представника від ГО «Громадське формування Бучанська Варта»,
голосували:
за __19____
проти ___1___
утримались ______
не голосували ______
Прийняте рішення: прийняти пропозицію щодо заміни представника від ГО
«Громадське формування Бучанська Варта» на нового на наступному засіданні
ГР, підготовка відповідного звернення та супроводжуючих документів
покладається на Кушнірчука А.Ю., термін виконання – до наступного засідання
ГР.
6. Звіт голови ГР за 2015 рік.
Слухали – звіт голови ГР Лисенка С.М. за 2015 рік.
голосували:
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за ___18___
проти ___2___
утримались ______
не голосували ______
Прийняте рішення: затвердити звіт.
7. План роботи на 2016 р.
Слухали – голову ГР Лисенка С.М. щодо складання плану роботи на 2016 рік.
Прийняте рішення: доручити Максимовій О.М. скласти орієнтовний план
роботи на 2016 рік до наступного засідання ГР, що планується на 13.02.16 р.,
враховуючи необхідність завчасного оприлюднення шляхом розміщення на
сторінці ГР у мережі Facebook − «Громадська рада м. Буча» та на офіційній
сторінці БМР http://bucha-rada.gov.ua/?cat=45 у рубриці Громада міста –
Громадська рада. Пропозиції від голів комітетів (та будь-яких інших осіб) щодо
плану роботи та порядку денного направляти через сторінку ГР у мережі
Facebook.
8. Зменшення кількісної чисельності складу правління ГР (до 9 осіб) з
метою оптимізації роботи ГР.
голосували:
за ___19___
проти ______
утримались ______
не голосували __1____
Прийняте рішення: зменшити склад правління до 9 осіб.
9. Щодо секретаря ГР.
Слухали – пропозицію від голови ГР доручити виконувати обов’язки
секретаря ГР Єременко Т.В.
голосували:
за ___19___
проти ______
утримались ______
не голосували __1____
Прийняте рішення: підтримати пропозицію голови ГР.
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10.Щодо постійного приміщення ГР.
Слухали – клопотання від Максимової Є.М. щодо надання ГР постійного
приміщення.
голосували:
за ___19___
проти ______
утримались ______
не голосували __1____
Прийняте рішення: доручити Лисенку І.Г. оформити офіційне звернення до
відповідного органу щодо надання постійного приміщення для роботи ГР, про
результати виконання повідомити на наступному засіданні ГР.
11.Щодо наступного засідання.
Слухали – голову ГР з пропозицією призначити чергове засідання ГР на
суботу, 13.02.16 р. на 13-00, на 1-му поверсі у залі для засідань БМР за адресою
вул. Енергетиків, 12.
голосували:
за ___19___
проти ___-___
утримались ___-___
не голосували ___1___
Прийняте рішення: підтримати пропозицію голови ГР.

Протокол складено на _6_ сторінках у _2_ примірниках.

Голова зборів

(підпис)

Лисенко С.М.

Секретар зборів

(підпис)

Єременко Т.В.

