
Громадська рада при Дергачівській районній державній адміністрації 

Протокол № 1 
засідання громадської ради 

Дата проведення: 29.05.2015 року 
Час проведення: 16-00 
Місце проведення: зала засідань Дергачівської РДА 

На засіданні присутні: 

1. БЕЗРУК 
Микола Григорович 

2. БЕРЕЖНИЙ 
Микола Михайлович 

3. ГЕНЬКІН 
Яків Ізраілович 

4. ГРУДИНА 
Володимир Миколайович 

5. ЄМЕЦЬ 
Віра Романівна 

6. ЗАЙЦЕВ 
Андрій Олегович 

керівник Дергачівського районного 
козацького товариства Харківської області 
«Деркачівська Січ» Українського козацтва 
(за згодою) 
голова Дергачівської районної громадської 
організації ветеранів України 
Дергачівського району Харківської області 
(за згодою) 
голова Правління Об'єднання промисловців 
та підприємців Дергачівського району (за 
згодою) 
голова Дергачівської районної організації 
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» агропромислового 
комплексу України (за згодою) 
заступник голови Дергачівської районної 
організації Всеукраїнського союзу жінок-
трудівниць «За майбутнє дітей України» (за 
згодою) 
член громадської організації «Деркачівська 
альтернатива» (за згодою) 

7. КОРОБКА 
Євген Сергійович 

8. КУЗЬМЕНКО 
Олександр Сергійович 

9. МАРЄЙКІНА 
Оксана Леонідівна 

член місцевого осередку Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації 
«Молодіжний Націоналістичний Конгрес» у 
Харківській області (за згодою) 
голова Дергачівської районної спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) (за згодою) 

голова Дергачівської районної громадської 
молодіжної організації «Нове покоління 
ДергачІвщини» (за згодою) 



10. МРИЛЬ 
Володимир Миколайович 

И . ОСАДЧИЙ 
Олександр Станиславович 

12. ОСТРОВЕРХ 
Андрій Юрійович 

13. ПІДДУБНИЙ 
Костянтин Сергійович 

14. ПРАСКО 
Олександр Іванович 

15. СЕРЕНКО 
Валентина Михайлівна 

16. СІТЕНКО 
Олександр Миколайович 

голова профспілкового комітету медичних 
працівників комунального закладу охорони 
здоров'я районного територіального 
медичного об'єднання «Дергачівська 
центральна районна лікарня» (за згодою) 
керівник благодійної організації 
«Благодійний фонд «Громадська 
солідарність Дергачівщини» (за згодою) 
член відокремленого підрозділу громадської 
організації «Всеукраїнська організація 
Самооборона Майдану» у Харківській 
області (за згодою) 
член Громадського інформаційно-
методичного центру «Всесвіт» (за згодою) 
голова Дергачівської районної громадської 
організації Всеукраїнської громадської 
організації «Союз Чорнобиль України» (за 
згодою) 
голова Дергачівської районної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України (за згодою) 
керівник громадської організації 
«Товариство учасників руху» (за згодою) 

Порядок денний: 
1. Інформація про результати установчих зборів. 
2. Обрання голови, заступника голови і секретаря громадської ради. 
3. Затвердження Положення про громадську раду. 
4. Затвердження Регламенту громадської ради 
5. Затвердження плану роботи громадської ради на 2015 рік. 
6. Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

1. Слухали: 
Марєйкіну О.Л. голову ініціативної групи з Інформацією про результати 

установчих зборів. 
Вирішили: прийняти інформацію до відома. 
Голосували: «за» - 16, «проти» -0, «утрималися» - 0. 

2. Слухали: 
Осадчого О.С. керівника благодійної організації «Благодійний фонд 

«Громадська солідарність Дергачівщини» про необхідність обрання голови, 
заступника голови і секретаря громадської ради. 

Генькін ЯЛ., голова Правління Об'єднання промисловців та підприємців 
Дергачівського району запропонував обрати головою громадської ради Осадчого 
О.С. 

Інших пропозицій не надійшло. 



Вирішили: головою громадської ради обрати Осадчого О . С , керівника 
благодійної організації «Благодійний фонд «Громадська солідарність 
Дергачівщини» про необхідність обрання голови, заступника голови і секретаря 
громадської ради. 

Голосували: «за» - 14, «проти» -0, «утрималися» - 2. 

Коробка Є.С., член місцевого осередку Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» у Харківській 
області запропонував обрати заступником голови громадської ради Піддубного 
К.С., члена Громадського інформаційно-методичного центру «Всесвіт» 

Вирішили: заступником голови громадської ради обрати Піддубного К.С. 
Голосували: «за» - 13, «проти» -0, «утрималися» - 3. 

Мриль В.М., голова профспілкового комітету медичних працівників 
комунального закладу охорони здоров'я районного територіального медичного 
об'єднання «Дергачівська центральна районна лікарня» запропонував обрати 
секретарем громадської ради Серенко В.М., голову Дергачівської районної 
організації профспілки працівників освіти і науки України 

Вирішили: секретарем громадської ради обрати Серенко В.М. 
Голосували: «за» - 14, «проти» -0, «утрималися» - 2. 

Вирішили: шляхом виборів обрано керівний склад громадської ради: 
Осадчий О.С. - голова громадської ради; 
Піддубний К.С. - заступник голови громадської ради; 
Серенко В.М. -секретар громадської ради. 

3. Слухали: 
Осадчого О.С. голову громадської ради з пропозицією про затвердження 

Положення про громадську раду. 
Вирішили: затвердити Положення про громадську раду. 
Голосували: «за» - 16, «проти» -0, «утрималися» - 0. 

4. Слухали: 
Осадчого О.С. голову громадської ради з пропозицією про затвердження 

Регламенту громадської ради на 2015-2016 роки. 
Вирішили: затвердити Регламент громадської ради. 
Голосували: «за» - 16, «проти» -0, «утрималися» - 0. 

5. Слухали: 
Осадчого О.С. голову громадської ради, який запропонував проект плану 

роботи громадської ради на 2015 рік. 
Виступили: 
1. Генькін Я.І., голова Правління Об'єднання промисловців та підприємців 

Дергачівського району, який вніс доповнення до плану роботи в розділі 



«Соціально-економічний розвиток, трудові відносини, екологія, права 
споживачів, земельні відносини» 

2. Піддубний К.С., заступник голови громадської ради, який вніс 
доповнення до плану роботи в розділі «Освіта, наука, культура,нацІональнІ 
культурологічні цінності, молодіжній рух» 

Вирішили: затвердити план роботи громадської ради на 2015 рік з 
доповненнями, які внесли члени громадської ради. 

Голосували: «за» - 16, «проти» -0, «утрималися» - 0. 

6. Слухали: 
Серенко В.М. секретаря громадської ради з пропозицією про призначення 

дати наступного засідання громадської ради. 
Вирішили: призначити наступне засідання громадської ради на 

24 вересня 2015 року. 
Голосували: «за» - 16, «проти» -0, «утрималися» - 0. 

^ „І' 
Голова громадської ради^\_—• - - — - ^ ч - ~ ^ Ю . С . Осадчий 

Секретар громадської ради В.М. Серенко 


