
Протокол № 2/19
засідання громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві 
при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

Час проведення: 17 травня 2019 року з 15:00 до [£_: 00 год.

Місце проведення: каб. 511 Миколаївської міської ради за адресою: вул. 
Адміральська, 20, 5 поверх.

Присутні:
1) члени громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві 

при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, склад

2) представник виконавчого комітету Миколаївської міської ради -  
головний спеціаліст відділу економічного аналізу та ефективного 
використання бюджетних коштів управління економіки та інвестицій 
департаменту економічного розвитку Білобродський С.В.

4) представник відділу інформаційного забезпечення управління 
інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови 
Миколаївської міської ради.

Відсутні:

Головуючий на засіданні -  голова Громадської ради Чередниченко В.А.



1. СЛУХАЛИ:
Заступника голови Громадської ради Кречуна О.М., якій запропонував 

затвердити наступний порядок денний:
1. Обрання секретаря Громадської ради.
2. Обрання нового складу ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний.

2. СЛУХАЛИ:
Заступника голови Громадської ради Кречуна О.М. щодо обрання 

секретаря Громадської ради, якій зазначив, що у зв’язку з кадровими змінами 
необхідно обрати секретаря Громадської ради та запропонував кандидатуру 
Білобродського С.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем Громадської ради Білобродського С.В., 

до обрання нового секретаря сектору туризму.

3. СЛУХАЛИ:
Заступника голови Громадської ради Кречуна О.М. щодо необхідності 

виконання вимог п.3.5, 3.6 Розпорядження міського голови від 28.08.2017 
№274р «Про затвердження Положення про громадську раду з питань 
розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку 
Миколаївської міської ради» в частині того, що термін повноважень складу 
Громадської ради становить два роки та вже спливає.

Для формування складу громадської ради не пізніше ніж за 60 
календарних днів до закінчення повноважень діючої Громадської ради 
утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів включаються представники інститутів громадянського 
суспільства, вищих навчальних закладів та суб’єктів господарювання, в тому 
числі тих, які є членами діючої Громадської ради та органу, при якому 
створюється рада та запропонував до складу ініціативної групи наступні



За результатами обговорення вирішили винести на голосування склад 
ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно.

Голова Громадської ради МЬмА В.А. Чередниченко


