ПРОТОКОЛ
Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при
Державній службі України з надзвичайних ситуацій
27 серпня 2019 року

м. Київ

Місце проведення: адміністративна будівля апарату ДСНС України
Час проведення: 15:00 – 17:00
Присутні:
члени ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для
формування нового складу громадської ради при ДСНС України (далі –
ініціативна група):
-Бондаренко
«Українське земляцтво»;

Олександр

Михайлович,

представник

ГО

-Третяк Олег Васильович, представник ГС «Громадський
контроль з безпеки дорожнього руху»;
- Юріков Андрій Михайлович, представник ГО «Фонд
відновлення довіри до правоохоронних органів»;
- Дученко Сергій Борисович, заступник начальника відділу
Юридичного управління ДСНС України;
- Гаврилюк Анна Володимирівна, фахівець ДСНС України;
кандидати на членство у новому складі Громадської ради при ДСНС
України:
- за списком - 21;
- присутні - 18;
- відсутні — 3:
- Краснопьоров Олександр Анатолійович Інформаційне бюро
«Сек`юріті Юей»;
- Сердюк Олександр Олександрович Громадська організація
«Кремінь» (присутній за довіреністю Войтк Олександр Володимирович);
- Щербина Євген Олегович «Організація пожежної безпеки
України» (присутня за довіреністю Костюченко Катерина Ігорівна).

Порядок денний
1. Затвердження порядку денного установчих зборів.
2. Інформування ініціативної групи про проведену роботу з підготовки
установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для
формування громадської ради при ДСНС України.
3. Обрання (шляхом відкритого голосування) голови та секретаря
установчих зборів, лічильної комісії.
4. Визначення та затвердження кількісного та персонального складу
громадської ради при ДСНС України.
5. Різне.
Хід засідання
1. Затвердження порядку денного установчих зборів.
Бондаренко О.М.: оголосив установчі збори із формування нового
складу Громадської ради при ДСНС України відкритими. Представив
присутнім членів ініціативної групи. Запропонував присутнім ознайомитися
з проектом Порядку денного і, у разі відсутності пропозицій, зауважень чи
доповнень до нього, затвердити його.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: порядок денний установчих зборів затверджено.
2. Інформування ініціативної групи про проведену роботу з
підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства для формування Громадської ради при ДСНС України.
Бондаренко О.М.: проінформував про те, що представники 21 ІГС
подали документи до ініціативної групи для участі в Установчих зборах для
формування нового складу Громадської ради при ДСНС України, з яких у 12
кандидатів було виявлено ряд недоліків. В термін до 14 серпня 2019 року
недоліки усунуто та 21 представник ІГС було допущено до установчих
зборів.
Пропоную взяти інформацію до відома.
ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома.

3. Обрання (шляхом відкритого голосування) голови та секретаря
установчих зборів, лічильної комісії.
СКАЛІЦЬКИЙ Ю.О.: для подальшої організації проведення
Установчих зборів запропонував обрати головою Установчих зборів
Бондаренка О.М., у разі відсутності пропозицій, зауважень чи доповнень до
нього, проголосувати за винесену кандидатуру.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Головою Установчих зборів обрано Бондаренка О.М.
Бондаренко О.М.: для подальшої організації проведення Установчих
зборів запропонував обрати секретарем Установчих зборів Гаврилюк А.В, у
разі відсутності пропозицій, зауважень чи доповнень до неї, проголосувати за
винесену кандидатуру.
ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Секретарем Установчих зборів обрано Гаврилюк А.В.
ВИСТУПИЛИ:
Завада В.М.: запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 осіб.
ВИСТУПИЛИ:
Калафат К.В.: запропонував свою кандидатуру до складу лічильної комісії.
Сокорчук І.А.: запропонував свою кандидатуру до складу лічильної
комісії.
Юрченко Е.А.: запропонував свою кандидатуру до складу лічильної
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: до складу лічильної комісії обрати Калафата К.В.,
Сокорчука І.А., Юрченка Е.А.
Лічильна комісія обрала головою лічильної комісії Калафата К.В.
4. Визначення та затвердження кількісного та персонального
складу Громадської ради при ДСНС України.
Слухали: Дученко С.Б.: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2019 р. № 353 Типового положення про громадську

раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. № 996 (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353), проінформував присутніх
про те, що на першому засіданні ініціативної групи з підготовки установчих
зборів для формування Громадської ради при ДСНС України було
встановлено кількісний склад громадської ради 15 осіб.
ВИСТУПИЛИ:
Скаліцький Ю.О., Панченко П.Г., Юрченко Е.А.: запропонували
визначити граничну чисельність членів Громадської ради при ДСНС України
у кількості 18 осіб.
Третяк О.В., Завада В.М.: запропонували визначити граничну чисельність
членів Громадської ради при ДСНС України у кількості 15 осіб.
ГОЛОСУВАННЯ: за пропозицію визначити граничну чисельність членів
Громадської ради при ДСНС України у кількості 18 осіб проголосувало:
«ЗА» — 6 , не голосували - 12.
За пропозицію визначити граничну чисельність членів Громадської ради при
ДСНС України у кількості 15 осіб проголосувало: «ЗА» - 10, не голосували
— 8.
ВИРІШИЛИ: визначити граничну чисельність членів Громадської ради при
ДСНС України у кількості 15 осіб.
ВИСТУПИЛИ:
Бондаренко О.М.: запропонував перейти безпосередньо до рейтингового
таємного голосування за персональний склад Громадської ради при ДСНС
України, шляхом заповнення бюлетенів.
Проведено голосування.
ВИСТУПИЛИ:
Калафат К.В.: який зачитав протокол засідання лічильної комісії, для
підрахунку голосів таємного голосування щодо персонального складу
Громадської ради (додається).

Результати рейтингового голосування, щодо обрання персонального складу
Громадської ради при ДСНС України.
У першому турі голосування обрано 13 кандидатів:
№ П.І.Б. представника Інститут
з/п громадянського суспільства
1
2
3
4
5

Бондаренко Олександр
Михайлович
Калафат Костянтин Валерiйович
Кузнєцов Володимир Сергiйович
Панченко Павло Григорович
Скалiцький Юрiй Олегович

6
Соколов Сергiй Олегович
7
Соколюк Євгенiй Вiкторович
8
9
10
11

Сокорчук Iгор Анатолiйович
Топчiй Андрiй Андрiйович
Третяк Олег Васильович
Чурiков Юрiй Iгорович

12
Юрiков Андрiй Михайлович
13

Юрченко Едуард Анатолiйович

Найменування Інституту
громадянського суспільства
Громадська організацiя Українське
земляцтво
Асоцiацiя «Український центр
сталевого будiвництва»
Громадська органiзацiя «Лiга
пiдтримки бiзнесу»
Громадська спiлка «Українська
нацiональна асоцiацiя»
Громадська спiлка «Київська
дружина»
Громадська органiзацiя
«Всеукраїнське об'єднання реальних
учасникiв бойових дiй»
Черкаське вiддiлення мiжнародного
благодiйного фонду техногенної
безпеки України «Укртехнобезпека»
Черкаське вiддiлення мiжнародної
асоцiацiї «Пожежна безпека України»
Громадська органiзацiя «Асоцiацiя
фахiвцiв психологiчної допомоги»
Громадська спiлка «Громадський
контроль з безпеки дорожнього руху»
Громадська спiлка «Культурна
Держава»
Громадська органiзацiя «Фонд
вiдновлення довiри до
правоохоронних органiв»
Громадська органiзацiя «Громадський
контроль якостi життя»

У другому турі голосування обрано 2 кандидата:
№ П.І.Б. представника Інститут
з/п громадянського суспільства
1

Найменування Інституту
громадянського суспільства

Городецький Володимир
Ярославович

2

Завада Володимир Михайлович

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Пожосвiта»
Добровiльне пожежне товариство
України

Бондаренко О.М.: запропонував затвердити протоколи лічильної комісії за
результатами таємного рейтингового голосування щодо обрання
персонального складу Громадської ради при ДСНС України.
Протоколи затвердили одноголосно.
Відповідно до протоколів список представників Громадської ради при ДСНС
України:
№
з/п
1
2
3
4
5
6

П.І.Б. представника
Інститут громадянського
суспільства
Бондаренко Олександр
Михайлович
Городецький Володимир
Ярославович
Завада Володимир
Михайлович
Калафат Костянтин
Валерiйович
Кузнєцов Володимир
Сергiйович
Панченко Павло
Григорович

Найменування Інституту громадянського
суспільства
Громадська організацiя Українське земляцтво
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Пожосвiта»
Добровiльне пожежне товариство України
Асоцiацiя «Український центр сталевого
будiвництва»
Громадська органiзацiя «Лiга пiдтримки
бiзнесу»
Громадська спiлка «Українська нацiональна
асоцiацiя»

7

Скалiцький Юрiй Олегович Громадська спiлка «Київська дружина»

8

Соколов Сергiй Олегович

9
10

Соколюк Євгенiй
Вiкторович
Сокорчук Iгор

Громадська органiзацiя «Всеукраїнське
об'єднання реальних учасникiв бойових дiй»
Черкаське вiддiлення мiжнародного
благодiйного фонду техногенної безпеки
України «Укртехнобезпека»
Черкаське вiддiлення мiжнародної асоцiацiї

Анатолiйович

«Пожежна безпека України»
Громадська органiзацiя «Асоцiацiя фахiвцiв
психологiчної допомоги»
Громадська спiлка «Громадський контроль з
безпеки дорожнього руху»

11

Топчiй Андрiй Андрiйович

12

Третяк Олег Васильович

13

Чурiков Юрiй Iгорович

Громадська спiлка «Культурна Держава»

Юрiков Андрiй
Михайлович
Юрченко Едуард
Анатолiйович

Громадська органiзацiя «Фонд вiдновлення
довiри до правоохоронних органiв»
Громадська органiзацiя «Громадський
контроль якостi життя»

14
15

Голова Установчих зборів

О.М. Бондаренко

Секретар Установчих зборів

А.В.Гаврилюк

