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Цибулько Н.П., яка запропонувала обрати головою лічильної комісії Установчих зборів 

Петренко О.В. 

 

З другого питання: 

 

Золотухін М.Є., який запропонував обрати головою Установчих зборів Ващиленка А.М. 

 

Острєв А.П., який висунув свою кандидатуру на посаду голови Установчих зборів та 

запропонував під час цього етапу голосування враховувати тільки голоси «ЗА», віддані за 

кандидатів. 

 

З третього питання: 

 

Ухмановська Н.Л., яка запропонувала присутнім обрати секретаря Установчих зборів 

серед осіб, які мають таке бажання та, можливо, мають досвід ведення протоколів. 

 

Ващиленко А.М., який запропонував обрати секретарем Установчих зборів Атанасову 

В.О. 

 

З четвертого питання: 

 

Ващиленко А.М., який запропонував учасникам Установчих зборів проголосувати за 

такий порядок денний: 

1. Обрання лічильної комісії установчих зборів з обрання нового складу експертно-

громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – Установчі збори). 

2. Обрання голови Установчих зборів.  

3. Обрання секретаря Установчих зборів.  

4. Про затвердження порядку денного Установчих зборів. 

5. Про регламент Установчих зборів.  

6. Інформація ініціативної робочої групи з підготовки та проведення Установчих зборів. 

7. Визначення порядку отримання, заповнення та здачі бюлетенів для голосування за 

персональний склад експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської 

ради (далі  - ЕГР).  

8. Проведення голосування за персональний склад ЕГР.  

9. Визначення дати першого засідання новообраної ЕГР.  

10. Різне. 

 

З п’ятого питання: 

 

Ващиленко А.М., який запропонував присутнім затвердити регламент Установчих зборів 

та зазначив, що по, суті, має бути визначений тільки час для виступу представника ініціативної 

групи з підготовки та проведення Установчих зборів (далі – Ініціативна група) з інформацією 

про роботу Ініціативної групи. 

Запропонував виділити представнику Ініціативної групи час для виступу у 5 хвилин. 

 

Острєв А.П., який запропонував виділити представнику Ініціативної групи час для 

доповіді у три хвилини.  
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Ващиленко А.М., який поставив на голосування питання про затвердження регламенту 

Установчих зборів в такому вигляді: 

 

- інформація представника Ініціативної групи про роботу ініціативної групи з підготовки 

Установчих зборів: 3 хвилини; 

- отримання представниками ІГС, делегованими для участі в Установчих зборах виборчих 

бюлетенів: не обмежено; 

- заповнення бюлетенів представниками ІГС, делегованими для участі в Установчих 

зборах: 10 хвилин; 

- проведення підрахунку голосів: не обмежено; 

- виступи з інших  («Різне»): 3 хвилини. 

 

З шостого питання: 

 

Погромський В.О., який розповів присутнім про роботу, проведену Ініціативною групою 

з підготовки Установчих зборів.  

Зокрема, зазначив, що Ініціативна група була створена розпорядженням міського голови 

від 20 січня 2021р. № 7р «Про організаційні заходи з питань функціонування громадських рад 

при органах місцевого самоврядування» у складі 8 осіб, з яких 4 особи, тобто 50%, є 

представниками громадськості. З цього часу ініціативна група провела 8 засідань в онлайн та 

оффлайн режимі, на яких було розглянуто організаційні питання підготовки установчих зборів 

з обрання нового складу ЕГР, проведено аналіз документів, поданих кандидатами на участь в 

установчих зборах, затверджено порядок проведення Установчих зборів та проєкт бюлетеня 

для обрання нового складу ЕГР. Зазначив, що, керуючись Типовим положенням про 

громадську раду при міністерстві, іншому центральному  органі  виконавчої влади,  Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим,  обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній у мм. Києві  та  Севастополі  державній адміністрації, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами, далі – Типове 

положення), Ініціативною групою було визначено умови і терміни делегування інститутами 

громадянського суспільства (ІГС) м. Миколаєва своїх представників для участі в Установчих 

зборах. 

Повідомив, що, за підсумками аналізу поданих документів до участі в Установчих зборах 

було допущено 38 представників інститутів громадянського суспільства м. Миколаєва. 

Закликав учасників Установчих зборів до конструктивної співпраці та висловив 

побажання, щоб їх фахові вміння та досвід якнайскоріше стали на службу громади міста 

Миколаєва. 

 

З сьомого питання: 

 

Ващиленко А.М., який запропонував провести голосування за персональний склад 

експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради таким чином: 

представник лічильної комісії викликає кандидатів на вступ до ЕГР за списком  в алфавітному 

порядку, члени лічильної комісії видають кожному кандидату один бюлетень, за отримання 

якого кандидат розписується; після завершення часу, відведеного на заповнення бюлетенів 

представник лічильної комісії викликає кандидатів на вступ до ЕГР  в тому ж порядку для 

опускання заповненого бюлетеня у виборчу скриньку. 

 

Цибулько Н.П., яка запропонувала передати кандидатам бюлетені шляхом обходу, без 

необхідності підходити до стола лічильної комісії. 
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Ващиленко А.М., який поставив на голосування пропозицію щодо попередньо окресленої 

процедури отримання, заповнення та здачі бюлетенів для голосування. 

 

Острєв А.П., який запропонував надати йому можливість для виступу перед здійсненням 

процедури голосування. 

 

Ващиленко А.М., який запропонував надати можливість для виступу в п. 10 порядку 

денного («Різне»). 

Острєв А.П., який висловився щодо відмови від виступу. 

 

З восьмого питання: 

 

Цибулько Н.П., яка викликала учасників Установчих зборів – кандидатів на вступ до 

експертно-громадської ради для отримання бюлетенів. 

 

Ващиленко А.М., який нагадав, що на заповнення бюлетенів для голосування відведено 

10 хвилин. 

 

Цибулько Н.П., яка заявила, що до лічильної комісії надійшло звернення про потребу в 

заміні бюлетеня через помилкову позначку. Нагадала, що, згідно з інструкцією до заповнення 

бюлетеня, у разі, якщо бюлетень було зіпсовано, новий бюлетень можна буде отримати лише 

за умови повернення зіпсованого бюлетеня та повідомила,  що зіпсований бюлетень було 

повернуто учасником голосування для заміни. 

 

Борисюк К.М., який повідомив, що  під час підрахунку голосів що в одному бюлетені 

було виявлено помітку «виправлено». 

 

Ващиленко А.М., який запропонував членам лічильної комісії визначитися, чи визнавати 

такий бюлетень недійсним або дозволити провести переголосування. 

 

Вєтров В.Є., який заявив, що даний бюлетень належить йому та висловив прохання 

надати йому можливість для заповнення бюлетеня повторно. 

 

Острєв А.П., який запропонував прискорити роботу лічильної комісії. 

 

Ващиленко А.М., який закликав учасників зборів до дотримання процедури 

демократичного голосування. 

 

Борисюк К.М., який запропонував учасникам зборів спільно проголосувати щодо надання 

можливості переголосування учаснику установчих зборів, який зробив у своєму бюлетені 

помітку «виправлено». 

 

Ващиленко А.М., який поставив на голосування питання про можливість 

переголосування учаснику установчих зборів, який зробив у своєму бюлетені помітку 

«виправлено». 

 

Цибулько Н.П., яка по завершенню процедури підрахунку голосів повідомила, що за 

даними підрахунку голосів виявлено троє кандидатів, які набрали однакову найменшу 

кількість голосів, а саме: Острєв А.П., Охріменко В.А. та Цибулько Н.П. 
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Ващиленко А.М., який нагадав, що за процедурою,  визначеною Типовим положенням, 

якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до 

складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад 

громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той 

самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування. 

 

Острєв А.П., який повідомив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь Цибулько 

Н.П. та закликав Охріменка В.А. зробити те саме. 

 

Охріменко В.А., який заявив, що не зніматиме свою кандидатуру. 

 

Ващиленко А.М., який закликав присутніх перейти до процедури повторного голосування 

та запропонував здійснити видачу та здачу бюлетенів для додаткового голосування шляхом 

обходу з метою більшої оперативності. 

 

Петренко О.В., яка, після завершення процедури основного та додаткового голосування, 

а також остаточного підрахунку голосів (Протоколи лічильної комісії №1 та № 2, додаються 

на ____ арк.), оголосила прізвища кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів та 

можуть вважатися обраними до складу експертно-громадської ради виконавчого комітету 

Миколаївської міської ради, а саме: 

 

1. АБРАМОВ Олег Миколайович (Миколаївська обласна організація ВО "Українське 

товариство оцінювачів"); 

2. БОЙКО Роман Васильович (ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО"); 

3. БОРИСЮК Кирило Михайлович (Миколаївська обласна спілка ветеранів підводників 

та ВМФ); 

4. ВАРЮХІНА Любов Миколаївна (Благодійний фонд МЕТА Від спільного бачення – до 

спільних дій); 

5. ВАЩИЛЕНКО Артем Миколайович (Українська асоціація Центрів підтримки бізнесу); 

6. ВЄТРОВ Валерій Євгенович (ГО "Спілка підприємців Миколаївщини"); 

7. ГЛУЩЕНКО Олександр Вікторович (ГО "Спортивний корпус Миколаїв"); 

8. ГОЛОВЧЕНКО Гліб Олександрович (ГО "Миколаївський прес-клуб"); 

9. ЄВСЄЄВ Володимир Борисович (Асоціація "Інноваційний кластер "Регіональний 

інноваційний хаб"); 

10. ЄФІМОВА Ганна Вікторівна (ГО "Інститут перспективних досліджень"); 

11. ЗОЛОТУХІН Михайло Євгенович (ГО Фонд розвитку м. Миколаєва); 

12. КАЛІНІНА Лариса Анатоліївна (ГО "Діалог"); 

13. КАЛМИКОВА Марина Петрівна (ГО "Миколаївська громадська рада"); 

14. КАШУБА Ганна Володимирівна (ГО "Фонд ініціативного розвитку"); 

15. КРАНКОВСЬКИЙ Дмитро Владиславович (ГО "Знання, безпека, ДОБРОБУТ"); 

16. КРЕЧУН Олег Митрофанович (Заводська районна організація воїнів-афганців та 

АТО); 

17. КУДАР Борис Юрійович (ГО "Учбово-методичний центр захисту прав людини"); 

18. ЛАПШИНА Вікторія Олександрівна (ВБО "Ініціатива заради життя"); 

19. МІРОШНИК Сергій Петрович (ГО "Яхт-клуб "Стрілка"); 

20. МІРОШНИЧЕНКО Олексій Володимирович (МОГО "Об'єднання економістів"); 

21. ПЄХОТА Олена Миколаївна (ГО «Центр «Європейська освіта дорослих»); 

22. РАГУЛІНА Ніна Михайлівна (ГО "Миколаївська міська рада ветеранів"); 



 
6 

 

23. САМОЙЛЕНКО Володимир Володимирович (ГО "Асоціація лідерів туризму 

Миколаївської області); 

24. СЛОБОДЯНЮК Дмитро Сергійович (Миколаївська обласна організація Союзу 

юристів України); 

25. ХУДЯКОВ Володимир Юрійович («Регіональний центр підтримки електронного 

урядування»). 

 

Ващиленко А.М., який привітав усіх представників громадськості з обранням до складу 

експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради та зазначив, що, 

з огляду на тривалий час, поки рада не працювала через карантинні обмеження, працювати їй 

доведеться дуже інтенсивно.  

Наголосив, що новообрана рада відкрита до співпраці з громадськими експертами, які не 

ввійшли до її складу, але мають бажання та можливість реалізовувати суспільно корисні 

ініціативи. 

 

Вєтров В.Є., який зазначив, що людей, які хотіли б працювати в громадських радах, 

набагато більше, ніж було наразі обрано до складу експертно-громадської ради виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради. Закликав представників громадськості, які не увійшли 

до складу вказаної ради за кількістю набраних голосів, долучатися до створення і роботи 

громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради. 

 

Ващиленко А.М., який закликав якнайбільш оперативно розпочати роботу новоствореної 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ 

 

1. Обрати членами лічильної комісії Установчих зборів 

- Борисюка К.М., 

- Петренко О.В.; 

- Цибулько Н.П. 

Обрати головою лічильної комісії Петренко О.В. 

ЗА: 36 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 0 

 

2. Обрати головою Установчих зборів Ващиленка А.М. 

ЗА: 26 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 10 

 

3. Обрати головою Установчих зборів Острєва А.П. 

ЗА: 6 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 30 
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4. Обрати секретарем Установчих зборів Атанасову В.О. 

ЗА: 35 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 0 

 

5. Затвердити порядок денний Установчих зборів: 

ЗА: 34 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 0 

 

6. Затвердити такий регламент  проведення Установчих зборів: 

- інформація представника Ініціативної групи про роботу ініціативної групи з підготовки 

Установчих зборів: 3 хвилини; 

- отримання представниками ІГС, делегованими для участі в Установчих зборах виборчих 

бюлетенів: не обмежено; 

- заповнення бюлетенів представниками ІГС, делегованими для участі в Установчих 

зборах: 10 хвилин; 

- проведення підрахунку голосів: не обмежено; 

- виступи з п. 10 порядку денного Установчих зборів («Різне»): 3 хвилини. 

ЗА - 29 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 7 

 

7. За пропозицію Ващиленка А.М. щодо процедури отримання, заповнення та здачі 

бюлетенів для голосування. 

ЗА: 36 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 0 

 

8. Надати можливість повторного заповнення бюлетеня учаснику установчих зборів, який 

зробив у своєму бюлетені помітку «виправлено». 

ЗА: 19 

ПРОТИ: 7 

УТРИМАЛИСЬ: 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 9 

 

9. Надати можливість здійснити видачу та здачу бюлетенів для повторного голосування 

шляхом обходу учасників голосування з метою більшої оперативності. 

ЗА: 32 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЬ: 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ: 4 
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