
Протокол № 2 

засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

із формування складу Громадської Ради при Бурштинській міській раді 

 

м. Бурштин, вул. С. Стрільців 4                                                               26 січня 2016 р. 

 

Присутні:  

-Рибчук Богдан Богданович  

-Максимова Ірина Юріївна 

-Шаган Олександра Володимирівна  

-Кец Наталія Іванівна 

-Шкарпович Микола Васильович  

 

Порядок денний: 

 

1. Проміжний звіт Ініціативної групи щодо подачі та опрацювання заяв. 

2. Обговорення проекту Порядку денного Установчих зборів з формування складу 

Громадської ради при Бурштинській міській раді. 

3. Обговорення проекту регламенту Установчих зборів, порядку проведення 

рейтингового голосування. 

4. Погодження та затвердження формату бюлетеня рейтингового голосування. 

5. Організаційні питання проведення Установчих зборів, пропозиції щодо обрання 

лічильної комісії, реєстрація кандидатів. 

6. Різне. 

 

По першому питанню: Проміжний звіт Ініціативної групи щодо подачі та опрацювання 

заяв. 

Слухали: 

- Секретаря Ініціативної групи Шаган Олександру Володимирівну, яка ознайомила  

присутніх з проміжним звітом щодо подачі та опрацювання заяв. Так, станом на 18:00 25 січня 

2016 р. подано та зареєстровано 16 заяв із супровідними документами від представників ІГС для 

участі в Установчих зборах. 15 повністю відповідають вимогам, однак до заяви представника від 

ГО «Народна самооборона – Українська варта» не вистачає супровідних документів, зокрема: 

інформації про діяльність організації, Установчі документи та документи про легалізацію 

Організації. Журнал реєстрації, заяви та супровідні документи від представників ІГС додаються. 

- Голову Ініціативної групи Рибчука Богдана Богдановича, який висловив пропозицію 

затвердити 15 поданих заяв із супровідними документами та допустити представників до 

Установчих зборів, представнику від ГО «Народна самооборона – Українська варта» на протязі 

3 (трьох) днів до 29 січня 2016 р. подати документи, яких не вистачає та розглянути питання про 

його допущення до Установчих зборів на наступному засіданні Ініціативної групи. 

Інших пропозиції не надійшло. 

Результати голосування:  

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утрималося» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Проміжний звіт секретаря ініціативної групи прийняти до уваги, допустити до 

участі в Установчих зборах 15 представників ІГС, які подали заяви із супровідними документами. 

Представнику від ГО «Народна самооборона – Українська варта» на протязі 3 (трьох) днів до 29 

січня 2016 р. подати документи, яких не вистачає, та розглянути питання про його допущення до 

Установчих зборів на наступному засіданні Ініціативної групи. 



По другому питанню: Обговорення проекту Порядку денного Установчих зборів з 

формування складу Громадської ради при Бурштинській міській раді. 

Слухали: Максимову Ірину Юріївну, яка довела до відома присутніх проект Порядку 

денного Установчих зборів. Зокрема:  

1. Затвердження порядку денного Установчих зборів 

2. Інформація (звіт) Ініціативної групи про підготовку до Установчих зборів 

3. Обрання робочих органів зборів (лічильної комісії, голови зборів, секретаря зборів) 

4. Прийняття регламенту проведення Установчих зборів 

5. Встановлення чисельності членів Громадської ради 

6. Обрання членів Громадської ради. 

7. Різне 

-Голову Ініціативної групи Рибчука Богдана Богдановича, який висловив пропозицію 

лічильну комісію обирати окремо від голови та секретаря зборів, відтак питання 3. Порядку 

денного виписати в такій редакції: 

3. Обрання робочих органів зборів: голови зборів, секретаря зборів.  

4. Обрання лічильної комісії 

Інших пропозиції не надійшло. 

Результати голосування:  

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утрималося» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Зміни та доповнення прийняти до уваги. Затвердити порядок денний проведення 

установчих зборів: 

1. Затвердження порядку денного Установчих зборів 

2. Інформація (звіт) Ініціативної групи про підготовку до Установчих зборів 

3. Обрання робочих органів зборів: голови зборів, секретаря зборів 

4. Обрання лічильної комісії 

5. Прийняття регламенту проведення Установчих зборів 

6. Встановлення чисельності членів Громадської ради 

7. Обрання членів Громадської ради. 

8. Різне 

 

По третьому питанню: Обговорення проекту регламенту Установчих зборів, порядку 

проведення рейтингового голосування. 

- Слухали: Максимову Ірину Юріївну, яка ознайомила присутніх з проектом регламенту 

Установчих зборів та порядком проведення рейтингового голосування. 

- Голову Ініціативної групи Рибчука Богдана Богдановича, який висловив пропозицію, 

оскільки п. 3 та п. 11 Статті 4 Порядок обрання складу Громадської ради практично однакового 

змісту, доцільно залишити тільки один із них із таким змістом: 

Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову кількість 

голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, Збори 

проводять повторне відкрите голосування по кожній з указаних кандидатур. Затвердити 

Регламент з врахуванням пропозиції. 

Інших пропозиції не надійшло. 

Результати голосування:  

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утрималося» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Пропозицію прийняти до уваги. Затвердити Регламент з врахуванням 

пропозиції. 



РЕГЛАМЕНТ 

проведення Установчих зборів по обранню 

Громадської ради при Бурштинській міській раді на 2016 – 2017 роки 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів 

громадянського суспільства (далі — ІГС) з обрання Громадської ради при Бурштинській міській 

раді (далі—Зборів) визначається Типовим положенням 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, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 року № 996 та цим Регламентом. 

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, 

які зареєструвались для участі у зборах. 

3. Засідання Зборів є відкритим. 

4. Збори проводяться в такому порядку: 

- представляється інформація ініціативної групи про роботу з підготовки зборів для 

обрання громадської ради;  

- обирається лічильна комісія; 

- обираються головуючий та секретар; 

- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки; 

- обираються члени громадської ради на наступні два роки; 

- вирішуються інші питання в межах компетенції Зборів. 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів 

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа 

уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу. 

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для 

обрання до складу робочих органів Зборів. 

3. Особа, висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про 

зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування. 

4. Головуючий та секретар Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС 

відкритим голосуванням. 

5. По всіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, 

проводиться рейтингове голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу 

кількість голосів. 

6. Лічильна комісія обирається в кількості 3 (Трьох) осіб відкритим голосуванням. За 

бажанням учасників Зборів обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або 

індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість 

голосів. 

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах 

1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, 

затверджується рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного 

надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на 

голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються всі зауваження та 

пропозиції. 

2. Учасники Зборів установлюють ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для 

виступів - до 5 хвилин, для надання інформації - до 3 хвилин, для запитань - до 2 хвилин. Загальна 

тривалість розгляду питань порядку денного до 20 хвилин. 

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію 

про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про 



кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про 

припинення обговорення на голосування. 

4. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім'я 

головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки. 

5. Виступ учасника Зборів з одного й того ж питання більше двох разів не допускається. 

6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників 

Зборів, які зареєструвалися та отримали мандати. 

7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування в порядку 

надходження. 

8. Всі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів, фіксуються 

в протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів. 

Стаття 4. Порядок обрання складу Громадської ради 

1. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого 

голосування. 

2. Персональний склад Громадської ради визначається шляхом таємного голосування 

бюлетенями. 

3. До бюлетеня встановленої форми вносяться відомості про всіх уповноважених 

представників ІГС, які беруть участь у Зборах, за винятком тих, хто заявив про зняття своєї 

кандидатури. 

4. Бюлетені видаються лічильною комісією кожному зареєстрованому учасникові Зборів 

з правом вирішального голосу під підпис. 

5. При голосуванні кожний учасник робить у графі «Відмітка про підтримку кандидата» 

бюлетеня відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за яких голосує, в кількості, яка не перевищує 

встановленої чисельності громадської ради, після чого опускає заповнений бюлетень у 

спеціальну скриньку для голосування. 

6. Процедура заповнення бюлетенів має здійснюватися кожним учасником індивідуально 

із дотриманням таємниці волевиявлення. 

7. Після голосування учасники Зборів займають свої місця в залі. 

8. Підрахунок голосів при обранні членів громадської ради за допомогою бюлетенів 

відбувається в приміщенні, де проходять установчі збори.  

9. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого 

заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість 

кандидатів, включених до бюлетеня для голосування; кількість уповноважених представників 

ІГС, які отримали бюлетені; кількість бюлетенів, виявлених у скрині для голосування; кількість 

голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 

10. Якщо за даними підрахунку голосів два або більше кандидатів набрали однакову 

кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, 

Збори проводять повторне відкрите голосування по кожній з указаних кандидатур. 

11. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма присутніми 

членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід'ємною складовою протоколу 

установчих зборів. 

12. Після підписання протоколу лічильної комісії бюлетені запечатуються в присутності 

представника ОМС та зберігаються ОМС протягом двох років. 

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування 

1. Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради, при якій утворюється Громадська рада, а також 

в інший спосіб, визначений лічильною комісією. 

2. Результати голосування оприлюднюються в термін, що не перевищує двох діб з 

моменту завершення голосування. 

 



По четвертому питанню: Погодження та затвердження формату бюлетеня рейтингового 

голосування. 

- Слухали: Максимову Ірину Юріївну, яка ознайомила присутніх з проектом бюлетеня для 

голосування. 

- Члена Ініціативної групи Шкарповича Миколу Васильовича, який висловив пропозицію в 

п. 4 визначення «В якості позначок слід використовувати цифри від 1(один) до максимального 

числа, визначеного учасниками зборів» замінити на «В якості позначок слід використовувати такі 

позначення  «X»  або «+», а також визначення «Якщо кількість підтримуваних Вами кандидатів 

менша від максимальної кількості членів Громадської Ради, визначених Установчими зборами, 

навпроти Прізвища кандидатів, яких Ви не підтримуєте, слід поставити прочерк (-) варто 

доповнити та затвердити в такому вигляді «Якщо кількість підтримуваних Вами кандидатів 

менша від максимальної кількості членів Громадської Ради, визначених Установчими зборами, 

навпроти Прізвища кандидатів, яких Ви не підтримуєте, слід поставити прочерк (-) або не 

проставляти ніяких позначок». Дані зміни варто внести з метою полегшення підрахунку голосів 

лічильною комісією. 

Інших пропозиції не надійшло. 

Результати голосування:  

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утрималося» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Пропозицію прийняти до уваги. Затвердити Бюлетень з врахуванням змін та 

доповнень: 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

для голосування за персональний склад Громадської ради при Бурштинській міській 

раді, що формується на період 2016-2017 роки 

 

Вельмишановні учасники зборів! 

 

1. Отримавши цей бюлетень, Ви можете проголосувати за кандидатів на членство в 

громадській раді при Бурштинській міській раді у кількості від 1 (одного) до максимального 

числа, визначеного учасниками зборів. УВАГА - рішення про максимальну кількість членів 

громадської ради приймається ПІД ЧАС установчих зборів його учасниками. 

2. При отриманні бюлетеня просимо вас перевірити, чи не зроблено на його бланку 

якихось зайвих поміток. Зайва помітка, поставлена у місці, відведеному для Вашого 

волевиявлення, може послужити причиною визнання бюлетеня недійсним! 

3. Після отримання виборчого бюлетеня просимо Вас самостійно поставити позначки 

у графі бюлетеня "Відмітка про голосування". 

4. Ваш вибір слід позначити у квадраті проти осіб, яких ви хочете підтримати. 

Пам'ятайте: кількість позначок, проставлених у графі "Відмітка про голосування" не повинна 

перевищувати максимальне число членів громадської ради. В якості позначок слід 

використовувати цифри від 1 (один) до максимального числа, визначеного учасниками 

зборів. Якщо кількість підтримуваних Вами кандидатів менша від максимальної кількості членів 

Громадської Ради, визначених Установчими зборами, навпроти Прізвища кандидатів, яких Ви не 

підтримуєте, слід поставити прочерк (-). 

5. Заповнений бюлетень слід опустити у виборчу скриньку. 
6. Лише особи з вираженими фізичними вадами можуть скористатися допомогою 

сторонніх осіб для участі в голосуванні. 

 

 

 



Кандидати на членство в Громадській раді при Бурштинській міській раді 

 

№ П.І.Б. кандидата Назва інституту громадянського 

суспільства 

Відмітка про 

підтримку 

кандидата 

1.    

2.    

3.    

 

По п’ятому питанню: Організаційні питання проведення Установчих зборів, пропозиції 

щодо обрання лічильної комісії, реєстрація кандидатів. 

- Слухали: Голову Ініціативної групи, який запропонував присутнім до Установчих зборів 

підготувати реєстраційну форму для учасників заходу. 

Інших пропозиції не надійшло. 

Результати голосування:  

«За» - 5 

«Проти» - 0 

«Утрималося» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Пропозицію прийняти до уваги. Доручити підготувати реєстраційну форму 

Шаган Олександрі Володимирівні. 

 

По шостому питанню: Різне. Жодних питань не обговорювалось. 

 

 

 

 

Голова ініціативної групи      Рибчук Б. Б. 

 

 

 

Секретар ініціативної групи      Шаган О. В. 

 


