ПРОТОКОЛ № 1
засідання ініціативної групи
з підготовки Установчих зборів громадської ради при
облдержадміністрації
13 березня 2019 року
15:00 год.

м. Львів, вул. Винниченка 18, каб. 412

членів ініціативної групи – 9 осіб
присутні – 8 осіб
Реєстрація додається

Порядок денний
1.
Обрання голови та секретаря ініціативної групи.
2.
Затвердження дати та місця проведення Установчих зборів
громадської ради.
3. Затвердження організаційного плану роботи ініціативної групи для
підготовки Установчих зборів громадської ради
4. Затвердження змісту повідомлення про проведення Установчих зборів
громадської ради:
- форма заяви від ІГС на участь в Установчих зборів;
- форма додатків до заяви;
- порядок прийняття документів від ІГС.
1. Обрання голови та секретаря ініціативної групи.
ВИСТУПИЛИ:
Скіра Роман, голова громадської організації «Центр підтримки і сприяння
захисту прав людини», який запропонував секретарем ініціативної групи
обрати Швец Христину, начальника відділу комунікацій з громадськістю
управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту внутрішньої та
інформаційної політики облдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за"
–7
"проти"
–0
"утримались" – 0
ВИСТУПИЛИ:
Скіра Роман, голова громадської організації «Центр підтримки і сприяння
захисту прав людини», який запропонував на голову ініціативної групи
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кандидатуру Юрченко Олександру, віце-президента відокремленого підрозділу
«Ділові Українські Жінки в Львівській області» громадської організації «Ділові
Українські Жінки».
Юрченко Олександра, віце-президент відокремленого підрозділу «Ділові
Українські Жінки в Львівській області» громадської організації «Ділові
Українські Жінки», запропонувала на голову ініціативної групи кандидатуру
Гоя Володимира, представника громадської організації «Рідний Сихів».
ГОЛОСУВАЛИ за Олександру Юрченко:
"за"
–3
"проти"
–0
"утримались" – 4
ГОЛОСУВАЛИ за Володимира Гоя:
"за"
–4
"проти"
–0
"утримались" – 3
ВИРІШИЛИ:
Секретарем ініціативної групи обрати Швец Христину, начальника
відділу комунікацій з громадськістю управління внутрішньої та молодіжної
політики
департаменту
внутрішньої
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації.
Головою ініціативної групи обрали Гоя Володимира, представника
громадської організації «Рідний Сихів».
2. Затвердження дати та місця проведення Установчих зборів
громадської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Швец Христина – начальник відділу комунікацій з громадськістю
управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту внутрішньої та
інформаційної політики облдержадміністрації, яка запропонувала дату
проведення Установчих зборів 7 травня 2019 року та попередньо визначити
місцем проведення – Львівський палац мистецтв.
А також п. Роман Скіра, член ініціативної групи запропонував визначити
час проведення з 14:00 год. – реєстрація, з 15:00 год. – початок Установчих
зборів.
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ГОЛОСУВАЛИ:
"за"
–7
"проти"
–0
"утримались" – 0
ВИРІШИЛИ:
Пропозицію підтримати.
3. Затвердження організаційного плану роботи ініціативної групи для
підготовки Установчих зборів громадської ради
ВИСТУПИЛИ:
Швец Христина, секретар Ініціативної групи, яка запропонувала
затвердити план роботи згідно з додатком 1, який додається.
Іванів Ігор, представник Західно-регіональної благодійної організації
Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, запропонував
затвердити час проведення засідань ініціативної групи 16:00 год.
Скіра Роман, голова громадської організації «Центр підтримки і сприяння
захисту прав людини», який запропонував внести правку в додаток 1, а саме на
засіданні ініціативної групи №3 призначити на 16:00 год., а о 17:00 год.
запросити кандидатів до складу Громадської ради при облдержадміністрації та
публічно повідомити про відмову в участі в Установчих зборах для формування
нового складу Громадської ради у зв’язку з не усуненням у визначений строк
невідповідності документів згідно вимог Типового положення про Громадську
раду. До порядку денного засідання №4 додати пункти:
3.
Підсумки роботи ініціативної групи.
4.
Визначення порядку проведення та організації Установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за"
–8
"проти"
–0
"утримались" – 0
ВИРІШИЛИ:
Підтримати пропозицію з правками.
4. Затвердження змісту повідомлення про проведення Установчих
зборів громадської ради:
- форма заяви від ІГС на участь в установчих зборів;
- форма додатків до заяви;
- порядок прийняття документів від ІГС.

4

ВИСТУПИЛИ:
Зарума Степан, голова громадської організації «Аналітичний центр
«Експерт-група», який запропонував призначити Швец Христину, начальника
відділу комунікацій з громадськістю управління внутрішньої та молодіжної
політики
департаменту
внутрішньої
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації, відповідальною за прийом документів від ІГС, а також
запропонував щоб під час прийому документів були присутні представники
ініціативної групи, особливо у два останні дні прийому.
Швец Христина, начальник відділу комунікацій з громадськістю
управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту внутрішньої та
інформаційної
політики
облдержадміністрації,
представила
проект
повідомлення про проведення Установчих зборів, зразок заяви від ІГС на
участь в Установчих зборах, зразки додатків до заяви та проект журналу
реєстрації для поданих документів.
Скіра Роман, голова громадської організації «Центр підтримки і сприяння
захисту прав людини», запропонував, щоб під час прийому документів були
присутні представники ініціативної групи, зокрема 5 квітня: Юрченко
Олександра, віце-президент відокремленого підрозділу «Ділові Українські
Жінки в Львівській області» громадської організації «Ділові Українські Жінки»,
Зарума Степан, голова громадської організації «Аналітичний центр «Експертгрупа», Скіра Роман, голова громадської організації «Центр підтримки і
сприяння захисту прав людини», 8 квітня: Гой Володимир, представник
громадської організації «Рідний Сихів», Іванів Ігор, голова громадської
організації «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини», Дуриш
Михайло, представник Ради Львівського обласного об'єднання організацій
роботодавців, голова Львівської обласної галузевої організації роботодавцівмеблевиків.
ГОЛОСУВАЛИ:
"за"
–8
"проти"
–0
"утримались" – 0
ВИРІШИЛИ:
Пропозицію підтримати.
Визначити Швец Христину, начальника відділу комунікацій з
громадськістю управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту
внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації відповідальною
за прийом документів від ІГС;
Здійснювати прийом документів кожного робочого дня з 09:00 до
18:00 год. за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 403;
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[onyvzrLr Ao upzfiouy AoKyMeHris 5 Ksir"fl ra g rceirHs 20rg poKy.rreHis
iniqiarznnoi rpyuz 3 qr{cJra lpoMaAcbxocri ni4uoniAno:
5 rcsirH.f,: IOp'renro Olexcau4py, niqe-upe:zAeHr ni4orcpevrJreHoro
ni4pos4iny <[inoni Vrpaiucrrci Xinrz B Jlreiecrrcifi o6racri>> rpovra4crrcoi
opraHisaqii <{inoni Vxpaincmi Xiuxn>, 3apyuy Creuaua, FoJroBa
rpoua4crrcoi
opranisaqii <<AHarirz'rHuir rIeHTp <Excuepr-lpyra), cxipy povrana,
ronoBy
rpoMaAcbr<oi oprani:aqii <I-{enrp ni4rpznar<u i cnpurrllfl
3axvrcry rpaB nroAkrHr4))
8 rnirH-fl: fos BonoliuMvrpa, npeAcraBHr4Ka lpoMaAcbr<oi oprauisaqii
<Pi4uzfi Czxin>>, IsaHisa Iropr, ronoBy rpoMaAcbroi opranigarlii
<Ueutp ui4rpznrrcra
i cnpzxHHx 3axLrary rlpaB IIoAI4HI4> , [ypurua Muxafita, npeAcraBHr4Ka pa*u
JlrsiscKoro o6lacHoro o6'e4naHnx opraHisaqifi po6oro4anqie, ronoBy Jlrsincrroi
o6nac'roi ranysenoi opraHi:aqii po6oro4aaqin-ue6reezKis.
3arnepArarz QopvrLI AoKyMenris s BHeceHZMrl KopeKrvrBaMLr) ni4uori4uo
Ao
IO.{aTK1B, 3OKpeMa:

{o4aror< 2: lloni4oMJreHH.rr npo npoBeAeHH.rr vcranoe.rzx s6opin;
[o4aror 3: 3pasox 3aflBtr nia Ifc Ha yqacrb s vcraHoBrrr4x s6opax;
{o4arox 4: 3pasor anro6iorpaSii r<au4Lr1ara;
[o4aron 5: 3pasox insopnrar{ii upo 4ixnrrricrr IfC;
[o4arorc 6: Xypnan peecrparlii uo4anzx AoKyMeHrin;
15 6epesHx 2019 poKy Ha oQiqifiHonay se6-cafiri o6raqroi

4epNanuoi

a4uinicrpaqii ony6niryBarv noni4ouneHHr iHiqiarznuoi rpyrrr4 s ri4roroBKLr
VcraHosqrax s6opiB rpoMaAcrxoi paAu npu o6tacnifi
4epxaeuifi a4uiuicrpaqii is
Br4MOfaMZ rr{oAo nepenircy AoKyMeHTin

i repnaiHaMr4 rroAaHHr;
18 6epesns 2079 poKy po3rotlaru npuitota 3aflB Anfl, yuacri s ycraHoBqLrx

s6opax, srcuir 3aBeprur4Tz 8 xnitrx;
7 rpanut 2019 poKy tlpoBecrI4 Vcranos.{i s6opz uloAo
SopnryranHr HoBoro
cKnaAy fpoua4crrcoi pa4z;

llpo uac i rraicqe saci4anr iniqiarvnnoi rpynz uoni4oMJrrrr4 sa:ganeri Ab, a
rlporoKonrr saci4aHr uy6lir<ynarrz B py6pzqi <fpova4crrca paAa>>
) Ha o$iqifiHovry r,el-cafiri Jlrsincrxoi
o6nacsoi AeplKaBHoi a4vriHicrpaqii.

Iorosa iniqiarunnoi rpynu

Cercperap iniqiarunnoi rpyull

B.E.

Iofi

X.B. IIIseu

