
ПРОТОКОЛ 

установчих зборів із обрання Громадської ради при 

Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та 

мисливського господарства 

м.Київ 8 лютого 2019 року 

Головуючий: Ілюшенко О.В. 

Секретар: Касюхнич В.Ю. 

Присутні: 14 представників інститутів громадянського суспільства (реєстр 

додається). 

Запрошені: заступник начальника управління Цюцюра О.М., головний 

спеціаліст відділу лісового господарства Касюхнич В.Ю., 

головний спеціаліст-юрисконсульт Маліновська А.А., 

представники інститутів громадянського суспільства та засобів 

масової інформації. 

Порядок денний: 

1. Про обрання лічильної комісії. 

2. Про затвердження протоколу засідання лічильної комісії. 

3. Про обрання голови установчих зборів. 

4. Про обрання секретаря установчих зборів. 

5. Про інформацію представника попереднього складу 

Громадської ради Берегового О.Л. щодо її діяльності за 2016-2018р. 

6. Про обрання нового складу Громадської ради. 

7. Про підготовку проектів річного плану роботи, структури, 

регламенту та Положення про Громадську раду при Київському 

обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського 

господарства». 



1. Слухали перше питання порядку денного «Про обрання 

лічильної комісії». 

Інформацію про аналіз документів, поданих інститутами 

громадянського суспільства (далі - ІГС), на відповідність вимогам 

Положення оприлюднив голова ініціативної групи Береговий О.Л. 

Встановлено, що за період із 14 грудня 2018 року по 9 січня 2019 року 

ініціативною групою зареєстровано 17 ІГС, всі вони надали відповідні 

документи в термін, визначений Положенням. 

Із наданих документів представниками ІГС, для участі в проведенні 

установчих зборів із створення Громадської ради при Київському 

обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського 

господарства (далі - установчі збори) - 13 комплектів документів 

вимагали внесення змін і доповнень. Із пропозиціями щодо усунення 

недоліків ініціативною групою було надіслано 13 листів (вих. №№ 1-13). 

Неодноразово в телефонному режимі представниками ініціативної групи 

надавалися відповідні консультації щодо якості і повноти документів, 

наданих ІГС. Станом на 1 лютого 2019 року після внесення необхідних 

змін і доповнень відповідали вимогам Положення 17 комплектів 

документів. 

Згідно списку реєстрації на установчі збори прибуло 14 

представників ІГС. Не взяли участь в роботі: 

Морозюк О.В. ГО «Асоціація сучасних технологій у лісовому 

господарстві «Лісівник»; 

Гребенюк В.І. ГО «Всеукраїнський союз внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів»; 

Головня О.І. ГО «Федерація сучасних лісових машин «Лісівник». 

У відповідності до вимог п.7 Типового положення відсутність 

представника інституту громадянського суспільства на установчих зборах не 

дає підстав до зарахування їх до складу громадської ради. 



Для підрахунку результатів голосування на установчих зборах 

необхідно створити лічильну комісію. 

Виступив: 

Ілюшенко О.В., який запропонував створити лічильну комісію у 

складі 3 осіб: 

1. Шкуратов О.І.; 

2. Талалай О.В.; 

3. Козачина М.А. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: 

Створити лічильну комісію установчих зборів у складі 3 осіб: 

1. Шкуратов О.І.; 

2. Талалай О.В.; 

3. Козачина М.А. 

Голосували: «За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. 

2. Слухали друге питання порядку денного «Про затвердження 

протоколу засідання лічильної комісії». 

Виступив: Козачина М.А., який доповів, що головою лічильної комісії 

одноголосно обрано Шкуратова О.І., секретарем Талалая О.В. Також 

Козачина М.А. запропонував затвердити протокол лічильної комісії. 

Вирішили: 

Затвердити протокол засідання лічильної комісії. 

Голосували: «За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. 

Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів. 

3. Слухали третє питання порядку денного «Про обрання голови 

установчих зборів». 

Виступили: Козачина М.А., який запропонував обрати головуючим 

установчих зборів Ілюшенка О.В. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: 



Обрати головуючим установчих зборів Ілюшенка О.В. 

Голосували: «За» -14, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. 

4. Слухали четверте питання порядку денного «Про обрання 

секретаря установчих зборів». 

Виступили: Ілюшенко О.В., який запропонував обрати секретарем 

установчих зборів Касюхнича В.Ю. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: 

Обрати секретарем установчих зборів Касюхнича В.Ю. 

Голосували: «За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. 

5. Слухали п'яте питання порядку денного «Про інформацію 

представника попереднього складу Громадської ради Берегового О.Л. 

щодо її діяльності за 2016-2018 р.р.». 

Виступив: Береговий О.Л., який проінформував присутніх про 

результати Громадської ради за 2016-2018 р. (інформація додається). 

Ілюшенко О.В. запропонував прийняти до уваги інформацію 

представника попереднього складу Громадської ради Берегового О.Л. щодо 

її діяльності за 2016-2018р.р. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: 

Інформацію представника попереднього складу Громадської ради 

Берегового О.Л. щодо її діяльності за 2016-2018р.р. - прийняти до уваги. 

Голосували: «За» -13, «Проти» - 0, «Утрималось» - 1. 

6. Слухали шосте питання порядку денного «Про обрання нового 

складу Громадської ради». 

Виступив: Ілюшенко О.В., який проінформував учасників установчих 

зборів про основні вимоги Положення. 

У відповідності до наданих ІГС документів та інших правових 

обставин поточний склад громадської ради може бути сформований у 

кількості 14 осіб. 



Запропоновано затвердити максимальну чисельність громадської ради 

при Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та 

мисливського господарства у кількості 14 осіб і поточний склад громадської 

ради у кількості 14 осіб. 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: 

6.1 Затвердити максимальну чисельність громадської ради при 

Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського 

господарства у кількості 14 осіб. 

6.2 Затвердити поточний склад громадської ради у кількості 14 осіб, 

(список додається). 

6.3 Ілюшенку О.В. і Касюхничу В.Ю. у триденний термін надіслати 

органу протокол установчих зборів і список представників ІГС обраних до 

Громадської ради для підготовки розпорядження Київського обласного та по 

м. Києву управління лісового та мисливського господарства щодо 

затвердження її складу. 

Голосували: «За» -14, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. 

7. Слухали сьоме питання порядку денного «Про підготовку 

проектів річного плану роботи, структури, регламенту та Положення 

про Громадську раду при Київському обласному та по м. Києву 

управлінні лісового та мисливського господарства». 

Виступив: Ілюшенко О.В., який проінформував присутніх про 

порядок і особливості проведення першого засідання Громадської ради, на 

якому необхідно розглянути низку важливих питань майбутньої діяльності 

створеної Громадської ради. 

Запропоновано доручити секретарю установчих зборів 

Касюхничу В.Ю. спільно із її представниками підготувати проекти річного 

плану роботи, структури, регламенту та Положення про Громадську раду 

при Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та 

мисливського господарства. 



Ілюшенко О.В. запропонував провести перше засідання Громадської 

ради при Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та 

мисливського господарства до 20.02.2019 р., за адресою м. Київ, вул. 

Святошинська 30, Київське обласне та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства (зала засідань, 2-й поверх). 

Інших пропозицій не надійшло. 

Вирішили: 

7.1 Ілюшенку О.В. і Касюхничу В.Ю. підготувати і провести перше 

засідання Громадської ради при Київському обласному та по м. Києву 

управлінні лісового та мисливського господарства до 20.02.2019 р., за 

адресою м. Київ, вул. Святошинська 30, Київське обласне та по м. Києву 

управління лісового та мисливського господарства (зала засідань, 2-й 

поверх). 

7.2 Секретарю установчих зборів Касюхничу В.Ю. спільно із її 

представниками підготувати на перше засідання Громадської ради проекти 

річного плану роботи, структури, регламенту та Положення про Громадську 

раду при Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та 

мисливського господарства». 

7.3 До 20 лютого 2019 року провести перше засідання Громадської 

ради при Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового та 

мисливського господарства за адресою м. Київ, вул. Святошинська ЗО, 

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 

господарства (зала засідань, 2-й поверх). 

Голосували: «За» - 14, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0. 

Голова установчих зборів ю и ^ У ^ І . Ілюшенко О.В. 

Секретар установчих зборів Касюхнич В.Ю. 


