
ПРОТОКОЛ №1  

 

засідання установчих зборів громадської ради 

при  виконавчому комітеті Конотопської міської ради 

        

Великий зал засідань міської ради 

   21.05.2019, 14.00 

 ПРИСУТНІ: 

 Секретар  міської  ради  Сизон Т.А.,  керуючий  справами  виконкому   

Дубовик Л.І., завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики 

Борута Н.В., представники інститутів громадянського суспільства – учасники 

установчих зборів (29 осіб), представники засобів масової інформації, мешканці 

міста. 

 

СЛУХАЛИ: 

Сизон Т.А. – секретар міської ради – закликала представників нового складу 

громадської ради до виваженості та поміркованості у своїй роботі. Наголосила 

на тому, що діяльність виконавчого комітету Конотопської міської ради та 

громадської ради повинна бути поза межами політики. Рекомендувала 

представникам інститутів громадянського суспільства розсудливо обрати 

керівництво громадської ради. Відповіла на поставлені запитання. 

Дубовик Л.І. – керуючий справами виконкому – висловила слова вдячності  

всім присутнім представникам інститутів громадянського суспільства, які 

виявили бажання вступити до нового складу громадської ради при виконавчому 

комітеті Конотопської міської ради. Рекомендувала членам нового складу 

громадської ради вивчити законодавчу базу, яка регулює діяльність 

громадської ради та в своїй роботі керуватись нормативними документами.  

 

СЛУХАЛИ: 

Боруту Н.В. – завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики – 

вказала на закінчення терміну повноважень попереднього складу громадської 

ради та необхідності обрання нового складу на 2019-2020 роки. Запропонувала 

обрати робочу президію для формування нового складу громадської ради у 

складі 2 осіб (голова, секретар) та лічильну комісію у складі 2 осіб.  

ВИРІШИЛИ:  

Погодити кількісний  склад робочої президії та лічильної комісії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: 

Боруту Н.В. – завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики, 

член ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового 

складу громадської ради –  запропонувала до складу лічильної комісії обрати 

Заяць В.О., Сучко Н.О.. 

ВИРІШИЛИ:  



Обрати лічильну комісію в складі Заяць В.О., Сучко Н.О.. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Борута Н.В. – запропонувала головою робочої президії обрати Бугару О.Д. – 

голову Конотопської міської  організації профспілки працівників освіти і науки 

України. 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати головою робочої президії Бугару О.Д.. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугара О.Д.- запропонувала секретарем робочої президії обрати головного 

спеціаліста сектору міської ради з питань внутрішньої політики Щербину А.В.. 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати секретарем робочої президії головного спеціаліста сектору міської ради 

з питань внутрішньої політики Щербину А.В. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  

Бугару О.Д. – голова робочої президії - запропонувала порядок денний: 

 

1. Про зміни в Типовому положенні про громадську раду. 

2. Про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради. 

3. Про обрання керівництва громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради (голова, заступник, секретар). 

4. Про організаційні питання щодо діяльності громадської ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний. 

Голосували: 

 «За» -  28 

«Проти» – 0 

«Утрималось» - 1  

 

Питання 1.  Про зміни в Типовому положенні про громадську раду. 

СЛУХАЛИ:  

Боруту Н.В. - завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики – 

інформувала про зміни, внесені в Типове положення про громадську раду 

згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353, 

роз’яснила основні його положення, відповіла на питання.  

 

ВИСТУПИЛИ:   



Пономаренко В.М. – висловив свою думку щодо попереднього положення про 

громадську раду при виконавчому комітеті Конотопської міської ради. 

Запропонував внести зміни згідно Типового положення про громадську раду. 

Сучко Н.О. – підтримала пропозицію Пономаренко В.М.. 

Рошкован В.В. – запропонувала затвердити склад громадської ради, а потім 

розглянути положення про громадську раду. 

Бугара О.Д. – запросила кандидатів до громадської ради ознайомитись з новим 

Типовим положенням про громадську раду та до 04.06.2019 року подати свої 

пропозиції щодо положення про громадську раду при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради до сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 

Голосували: 

 «За» -  27 

«Проти» – 0 

«Утрималось» - 2 

 

Питання 2. Про затвердження складу громадської ради при виконавчому 

комітеті Конотопської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ:  

Бугару О.Д. – голова робочої президії – повідомила, що подані документи від  

представників інститутів громадянського суспільства відповідають 

установленим вимогам. Наголосила, що на підставі Типового положення про 

громадську раду, а саме: якщо кількісний склад кандидатів до громадської ради 

не перевищує 35 осіб, рейтингове голосування не проводиться.  

Представила в алфавітному порядку всіх представників інститутів 

громадянського суспільства, які подали документи для вступу в громадську 

раду. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити склад громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради:  

 

№ 

п/п 

ПІБ 

представника 
Назва об’єднання 

1. Бугара Олена 

Дмитрівна 

голова Конотопської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки України  

2. Величко Євген 

Вікторович 

голова громадської організації «Конотопська 

організація інвалідів віз очників «ВЕЛЕС»  

3. Гавриш Микола 

Павлович 

член громадської організації «Ветеранів війни, 

праці, Збройних Сил та органів правопорядку 



м.Конотоп»  

4. Гребенник Тетяна 

Вікторівна 

член правління громадської організації «Молодіжна 

організація студентів «Новий час»  

5. Гуз Людмила 

Василівна 

голова Конотопської районної профспілкової 

організації працівників охорони здоров’я  

6. Дорошенко Тетяна 

Василівна 
член жіночої громадської організації «Аріадна»  

7. Заяць Владислав 

Олегович 

член громадської організації «Варта народного 

контролю»  

8. Заяць Євгенія 

Вікторівна 

член громадської організації «Молодіжний актив 

Конотопщини»  

9. 
Ілляшенко Микола 

Миколайович 

голова громадської організації «Об’єднання 

любителів східних та слов’янських єдиноборств 

«СКІФ»  

10. Калита Валерій 

Анатолійович 

член громадської організації «Конотопський вело-

клуб»  

11. Кича Володимир 

Семенович 

голова громадської організації «Конотопських 

ветеранів і пенсіонерів правоохоронних органів»  

12. Ковальов Олександр 

Олександрович 

член громадської організації «Конотопські 

підприємці разом»  

13. Краснокутський 

Сергій Вініамінович 

заступник голови відокремленого підрозділу 

міжнародної громадської організації «Об’єднана 

рада Українського та зарубіжного козацтва» у 

Сумській області  

14. Ларков Артем 

Ігорович 

голова громадської організації «Молодіжна 

організація екстремальних видів спорту»  

15. Мусієнко Анатолій 

Олександрович 

голова громадської організації «Молодіжне 

християнське об’єднання «Телейос»  

16. Олійник Віктор 

Михайлович 

голова громадської організації «Інваліди війни 

Конотопщини»  

17. Пономаренко 

Володимир 

Миколайович 

голова громадської організації «Конотопське 

товариство «Гідність»  

18. Постнов Борис 

Григорович 

голова громадської організації «Конотопська міська 

організація інвалідів війни, Збройних Сил та 

учасників бойових дій»  

19. Репях Олексій 

Леонідович 

член громадської організації «Конотопська спілка 

учасників АТО»  

20. Рижкова Людмила 

Костянтинівна 

керівник Конотопського благодійного Фонду 

інвалідів та тяжкохворих «Святого Великомученика 

і цілителя Пантелеймона»  



21. Рошкован Валерія 

Василівна 

голова благодійної організації «Міжнародний 

благодійний фонд «Крила Надії»  

22. Рубльова Віра 

Олександрівна 

член громадської організації «Конотопська спілка 

ветеранів Афганістану «Саланг»  

23. 
Сірик Олександр 

Васильович 

член громадської організації «Конотопське 

об’єднання ветеранів війни за незалежність 

України»  

24. Сокол Євгеній 

Леонідович 

член громадської організації «Конотопська міська 

первинна організація «Українського товариства 

сліпих»  

25. Степаненко Валерія 

Володимирівна 

голова благодійної організації «Благодійний фонд 

«Гуманний світ»  

26. Сучко Наталія 

Олексіївна 

Голова громадської організації «Конотопська 

зоозахисна організація «Друзі тварин»  

27. Шайденко Оксана 

Владиславівна 

член громадської організації «Конотопська міська 

спілка жінок»  

28. Швець Станіслав 

Семенович 

Член всеукраїнської громадської організації «Сила і 

честь»  

29. Шосталь 

Олександр 

Олександрович 

член громадської організації «Вільних козаків 

північного кордону війська запорізького»  

30. Шумицький 

Олександр 

Вікторович 

голова громадської організації «Конотопської 

міськрайонної у Сумській області організації 

інвалідів та ветеранів Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»  

 

Голосували: 

 «За» -  27 

«Проти» – 1 

«Утрималось» - 1 

 

Питання 3. Про обрання керівництва громадської ради при виконавчому 

комітеті Конотопської міської ради (голова, заступник, секретар). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Степаненко В.В.  –  запропонувала кандидатуру Сучко Н.О. на  посаду  голови  

громадської  ради. 

Шумицький О. В. – запропонував кандидатуру Бугари О.Д. на посаду голови 

громадської ради. 

Шосталь О.О. - запропонував кандидатуру Заяць В.О. на посаду голови 

громадської ради. 

Швець С.С. -  запропонував кандидатуру Пономаренка В.М. на посаду голови 

громадської ради. 



Постнов Б.Г. - запропонував кандидатуру Кичи В.С. на посаду голови 

громадської ради. 

Пономаренко В.М. – запропонував всім кандидатам на посаду голови 

громадської ради розповісти про себе та свою діяльність, а потім приступати до 

голосування. 

Кича В.С. – зняв свою кандидатуру на посаду голови громадської ради. 

Сучко Н.О., Бугара О.Д., Заяць В.О., Пономаренко В.М., кандидати на посаду 

голови громадської ради, інформували про мотиви для обрання та висловили 

бачення своєї роботи у раді.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Головою громадської ради обрати Бугару О.Д. – голову Конотопської міської 

організація Профспілки  працівників освіти і науки України. 

Голосували: 

за Сучко Н.О. – 6 

 

за Бугару О.Д. – 16 

 

за Заяць В.О. – 6 

 

за Пономаренко В.М. – 1 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Постнов Б.Г. – запропонував на посаду заступника голови громадської ради 

кандидатуру Степаненко В.В.. 

Сірик О.В. – запропонував кандидатуру Заяць В.О. на посаду заступника 

голови громадської ради. 

Дорошенко Т.В. - запропонувала кандидатуру Гребенник Т.В. на посаду 

заступника голови громадської ради. 

Степаненко В.В. – запропонувала на посаду заступника голови громадської 

ради Сучко Н.О.. 

Олійник В.М. – підтримав кандидатуру Гребенник Т.В. на посаду заступника 

голови громадської ради. 

Степаненко В.В. – зняла свою кандидатуру на посаду заступника голови 

громадської ради. 

Сучко Н.О. – зняла свою кандидатуру на посаду заступника голови громадської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Заступником голови громадської ради обрати: Гребенник.Т.В. – члена 

правління громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий 

час». 

Голосували: 

за Гребенник Т.В. – 16 

 



за Заяць В.О. – 13 

 

Бугару О.Д. – запропонувала секретарем громадської ради обрати згідно 

Типового положення про громадську раду головного спеціаліста сектору 

міської ради з питань внутрішньої політики Щербину А.В.. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати секретарем громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради головного спеціаліста сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики Щербину А.В.. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Питання 4. Про організаційні питання щодо діяльності громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ:  

Бугару О.Д. – голова громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради – запросила членів громадської ради долучитись до планування 

питань на громадські слухання у ІІ півріччі 2019 року та внести свої пропозиції 

щодо діяльності громадської ради до 14 червня 2019 року до сектору міської 

ради з питань внутрішньої політики. Запропонувала, спираючись на 

позитивний попередній досвід, сформувати у громадській раді постійні комісії 

та подати заяви  від кожного представника інституту громадського суспільства 

про включення їх до складу комісій, які будуть сформовані на черговому 

засіданні ради. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Пономаренко В.М. – наголосив на необхідності негайної активізації роботи 

сайту Конотопської міської ради. 

Гребенник Т.В. – запросила до активної участі щодо завершення роботи над 

положенням про громадську раду при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради. Наголосила, що на підставі Типового положення про громадську 

раду Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради та зміни до нього розробляються органом виконавчої влади, при 

якому її утворено, разом з громадською радою і затверджується органом 

виконавчої влади. 

Постнов Б.Г. – запропонував сектору міської ради з питань внутрішньої 

політики відправити членам громадської ради на електронну пошту проект 

Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Конотопської 

міської ради для ознайомлення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Ознайомитись з новим Типовим положенням про громадську раду та до 4 

червня 2019 року подати свої пропозиції щодо Положення про громадську раду 

при виконавчому комітеті Конотопської міської ради до сектору міської ради з 

питань внутрішньої політики. 



2. Внести пропозиції  до планування розгляду питань на громадські слухання у 

ІІ півріччі 2019 року та пропозиції щодо діяльності громадської ради в цілому 

до сектору міської ради з питань внутрішньої політики до 14 червня 2019 року. 

3. Підтримати пропозицію щодо формування постійно діючих комісій у 

громадській раді та до 14 червня 2019 року до сектору міської ради з питань 

внутрішньої політики подати свої заяви. 

4. Чергове засідання громадської ради провести в ІІІ кварталі 2019 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова громадської ради            О.БУГАРА 

 

 

Секретар громадської ради, 

головний спеціаліст міської ради 

з питань внутрішньої політики                            А.ЩЕРБИНА 


