
 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Протокол №1 

установчих зборів 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ»  

08.05.2013 м. Конотоп 

 

На зборах присутні: 

1. Індик Богдан Олександрович 

2. Гончаренко Леонід Георгійович 

3. Хрестолюбов Леонід Олексійович 

4. Богачев Олександр Іванович 

5. Доля Євгеній Русланович 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та секретаря установчих зборів. 

2. Про утворення громадської організації.  

3. Про визначення найменування. 

4.Про затвердження статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ 

ЛЮБОВІ».  

5. Про обрання керівника та органів управління ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ».  

6. Про визначення особи, яка має право представляти ГРОМАДСЬКУ 

ОРГАНІЗАЦЮ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ» для здійснення реєстраційних дій. 

 

1. З питання виборів голови та секретаря установчих зборів: 



СЛУХАЛИ: 

Долю Є.Р - запропонував обрати головою установчих зборів – Гончаренка Л.Г; 

секретарем установчих зборів – Хрестолюбова Л.О.; 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою установчих зборів - Гончаренка Л.Г., секретарем установчих 

Загальних зборів - Хрестолюбова Л.О. 

 

2. З питання про утворення громадської організації: 

СЛУХАЛИ: 

Доповідь Індика Б.О. зі створення громадської організації. Доповідач 

акцентував увагу, що основною метою діяльності Організації має стати 

проведення ідейно-виховної  роботи щодо виховання у громадян України 

почуття любові до Батьківщини, вірності народу і державі, формування 

патріотичної позиції у ставленні до подій Великої Вітчизняної війни. Доповідач 

зупинився на завданнях, які покликана виконувати громадська організація для 

розвитку демократичного правового громадянського суспільства в Україні. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончаренко Л.Г., який відзначив гостру необхідність існування громадської 

організації  і її створення є актуальне, суспільно значиме та обґрунтоване.  

Хрестолюбов Л.О. підтримав думку Індика та Гончаренка про необхідність 

створення громадської організації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Створити громадську організацію, метою діяльності є проведення ідейно-

виховної  роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до 

Батьківщини, вірності народу і державі, формування патріотичної позиції у 

ставленні до подій Великої Вітчизняної війни. 

 

3. З питання про визначення найменування. 



СЛУХАЛИ: 

Індика Б.О., який запропонував найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«СЕРЦЯ ЛЮБОВІ», скорочена назва «СЛ». 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Визначити найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ», 

скорочена назва «СЛ». 

 

4. З питання про затвердження статуту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«СЕРЦЯ ЛЮБОВІ».  

СЛУХАЛИ: 

Індика Б.О., який ознайомив присутніх з положеннями статуту 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ».  

ВИСТУПИЛИ: 

Хрестолюбов Л.О. запропонував затвердити статут ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ»в наведеній редакції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити статут ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ».  

 

5. З питання про обрання складу Правління КОНОТОПСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ШЛЯХ ВОЇНА»  

ВИСТУПИЛИ: 

Богачев О.І. запропонував, керуючись затвердженим статутом, склад Правління 

обрати у кількості 3 особи: 

Індик Богдана Олександрович – Голова Правління; 

Хрестолюбов Л.О. – член Правління; 

Гончаренко Л.Г. – член Правління. 

 



Голова правління здійснює керівництво поточною діяльністю громадської 

організації в межах повноважень, визначених Статутом. 

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати Правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ» у 

складі: 

Індик Богдана Олександрович – Голова Правління; 

Хрестолюбов Л.О. – член Правління; 

Гончаренко Л.Г. – член Правління. 

 

 

6. З питання про визначення особи, яка має право представляти 

ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦЮ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ» для здійснення 

реєстраційних дій.  

ВИСТУПИЛИ: 

Індик Б.О., який запропонував обрати Богачева О.І. – особою, яка має право 

представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦЮ «СЕРЦЯ ЛЮБОВІ» для 

здійснення реєстраційних дій. 

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати особою, яка має право представляти ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦЮ 

«СЕРЦЯ ЛЮБОВІ» для здійснення реєстраційних дій – Богачева О.І. 

 

Голова установчих зборів                                                     Л.Г.Гончаренко 

 

Секретар установчих зборів                                                 Л.О.Хрестолюбова 

 



Додаток № 2 

Реєстр 

осіб, які брали участь в установчих зборах ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«САХНІВСЬКА» 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

Дата народження Особистий підпис 

Індик Богдан 

Олександрович 

1974 підпис 

Гончаренко Леонід 

Георгійович 

1954 підпис 

1. Хрестолюбов 

Леонід 

Олексійович 

 

1963 підпис 

1. Богачев Олександр 

Іванович 

 

1978 підпис 

1. Доля Євгеній 

Русланович 

 

1971 підпис 

 

Голова установчих зборів                                                     Л.Г.Гончаренко 

 

Секретар установчих зборів                                                 Л.О.Хрестолюбова 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

Витяг з протоколу № 1 

Засідання установчих зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СЕРЦЯ 

ЛЮБОВІ» 

08.05.2013                                                                                                   м. Конотоп 

 

Голова - Л.Г.Гончаренко 

Секретар - Л.О.Хрестолюбова 

Присутні: Індик Богдан Олександрович, Гончаренко Леонід Георгійович, 

Хрестолюбов Леонід Олексійович, Богачев Олександр Іванович, Доля Євгеній 

Русланович 

2. З питання про утворення громадської організації: 

СЛУХАЛИ: 

Доповідь Індика Б.О. зі створення громадської організації. Доповідач 

акцентував увагу, що основною метою діяльності Організації має стати 

проведення ідейно-виховної роботи щодо виховання у громадян України 

почуття любові до Батьківщини, вірності народу і державі, формування 

патріотичної позиції у ставленні до подій Великої Вітчизняної війни. Доповідач 

зупинився на завданнях, які покликана виконувати громадська організація для 

розвитку демократичного правового громадянського суспільства в Україні. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончаренко Л.Г., який відзначив гостру необхідність існування громадської 

організації  і її створення є актуальне, суспільно значиме та обґрунтоване.  



Хрестолюбов Л.О. підтримав думку Індика та Гончаренка про необхідність 

створення громадської організації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 

Створити громадську організацію, метою діяльності є проведення ідейно-

виховної роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до 

Батьківщини, вірності народу і державі, формування. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова установчих зборів                                                           Л.Г.Гончаренко 

 

Секретар установчих зборів                                                       Л.О.Хрестолюбова 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 

28.06.1996; 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 № 4572-VІ; 

3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» від 15.05.2003 № 755; 

4. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 



5. Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Вимог щодо написання 

найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 

05.03.2012 № 368/5. 

 


