
Протокол установчих зборів

з формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві 
при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

м. Миколаїв 1В жовтня 2021 р.

Час проведення: 18 жовтня 2021 з 14:00 до 15:00.

Місце проведення: приміщення Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 20, 4-й поверх, велика зала.

Присутні:
1) Представники інститутів громадянського суспільства, що подали заяви до участі в 

установчих зборах, включені ініціативною групою до списку учасників та зареєструвалися, як 
учасники установчих зборів з формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у 
м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради -  загалом 9 осіб 
(Додаток 1).

2) Представники Миколаївської міської ради -  заступник директора департаменту 
економічного розвитку -  начальник управління економіки та інвестицій Шевченко Д.О., завідувач 
сектору з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного 
розвитку Миколаївської міської ради Стоянова А.О., головний спеціаліст сектору з питань, 
туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської 
міської ради -  Братченко О.І.

Перед початком установчих зборів присутніх привітала заступник директора департаменту 
економічного розвитку Миколаївської міської ради -  начальник управління економіки та 
інвестицій Шевченко Д.О. та висловила побажання успішного проходження процедури виборів 
нового складу громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті 
економічного розвитку Миколаївської міської ради

Збори відкрив Скляр А.О. голова ініціативної групи з формування складу громадської ради з 
; питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської 

міської ради та привітав присутніх, розповів про порядок проведення зборів та поінформував 
учасників зборів, що на збори прибули 9 з 9 уповноважених представників інститутів 
громадянського суспільства з правом вирішального голосу.

Скляр А.О. запропонував розпочати роботу установчих зборів за участю всіх зареєстрованих 
представників ІГС.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: Розпочати роботу установчих зборів за участю всіх зареєстрованих представників 
ІГС.

Скляр А.О. оголосив, що згідно з порядком проведення зборів потрібно обрати 
головуючого та секретаря. Він запропонував обрати голову зборів Скляра О.А.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: обрати головою установчих зборах Скляра О. А.

Скляр А.О. запропонував обрати секретарем зборів Стоянову А.О.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем установчих зборів Стоянову А.О.

Скляр А.О. оголосив, що згідно з порядком проведення зборів потрібно обрати лічильну 
комісію та запропонував кількісний склад -  троє осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: встановити кількісний склад лічильної комісії—троє осіб.

Скляр О.А. запропонував персональний склад лічильної комісії: Мірошник С.П., Чорний 
В.М., Цюра О.С.



ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: персональний склад лічильної комісії: Мірошник С.П., Чорний В.М., Цюра О.С.

Головуючий повідомив учасників зборів, що при реєстрації від ініціативної групи їм були 
видані проекти порядку денного та регламенту установчих зборів та спитав, чи є в когось 
зауваження та пропозиції. Оскільки таких не надійшло, запропонував затвердити порядок денний.
1. Обрання головуючого та секретаря.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки зборів для обрання 
громадської ради.
6. Визначення кількості членів громадської ради на 2021-2023 роки.
7. Обрання членів громадської ради на 2021-2023 роки.
8. Інше.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний установчих зборів.

Скляр О. А. запропонував затвердити регламент установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент установчих зборів.

Після цього головуючий повідомив про те, що ініціативна група діяла згідно з вимогами 
Типового положення про громадську раду при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.10.2017 № 935 
та п. 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 
виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 
Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державної адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Згідно поданих заявок до списку учасників установчих зборів з формування, складу 
громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного 
розвитку Миколаївської міської ради було включено представників ІГС, які станом на 20 вересня 
2021 року подали заяви та повний пакет відповідних документів для участі в установчих зборах -  
9 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: прийнято до відома.

Згідно з регламентом установчих зборів головуючий запропонував перейти до виборів 
громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного 
розвитку Миколаївської міської ради.

З питання визначення граничної чисельності громадської ради запропонували встановити її 
в межах 35 учасників.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: визначити граничну чисельність громадської ради з питань розвитку туризму у м. 
Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради у кількості 35 
осіб.

Головуючий запропонував перейти до виборів громадської ради та довів до відома учасників 
установчих зборів, що в залі засідань присутні 9 учасників установчих зборів. Та запропонував 
перейти до процедури рейтингового голосування.

Скляр О. А. запропонував внести до списку для рейтингового голосування з обрання 
членами громадської ради всіх учасників установчих зборів 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.



ВИРІШИЛИ: провести обрання громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при 
департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради шляхом рейтингового 
голосування. Внести до бюлетенів всіх учасників установчих зборів.

Від лічильної комісії виступив Чорний В.М., який повідомив, що його обрано головою 
лічильної комісії, про те, що бюлетені видані, а також про порядок голосування.

Головуючий оголосив перерву на 15 хвилин для голосування.
Після процедури голосування було заслухано голову лічильної комісії Чорного В.М., який 

зачитав протокол про голосування та результати підрахунку голосів. Згідно протоколу, усі 9 осіб, 
що були в бюлетенях, обрані до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві 
при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Головуючий запропонував затвердити підсумки голосування та відповідний протокол 
лічильної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії щодо обрання членами громадської ради з 
питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської 
міської ради представників інститутів громадянського суспільства -  учасників установчих зборів з 
формування складу зазначеної Громадської ради 18 жовтня 2021 року .

Головуючий запропонував встановити дату проведення першого засідання новообраної 
громадської ради -  орієнтовно 19 листопада 2021 року. "
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  9 ; «утримались» -  0; «проти» -  0.
ВИРІШИЛИ: встановити дату проведення пер 
орієнтовно 19 листопада 2021 року.

ого засідання новообраної громадської ради

Головуючий на установчих зборах Олександр СКЛЯР

Секретар установчих зборів Аліса СТОЯНОВА



Волчецький
Руслан Володимирович

Кречун
Олег Митрофанович

Мірошник 
Сергій Петрович

Скляр
Олександр Анатолійович 

Цюра
Олексій Сергійович

Чичкалюк
Тетяна Олександрівна 

Чорний
Вадим Михайлович

Шутяк
Юрій Олександрович

Щепанов 
Денис Юрійович

ГО «Молодіжний туристсько-краєзнавчий 
клуб «Святий Миколай»

ГО «Заводська районна організація ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) і АТО
м.Миколаєва»

ГО «Яхт-клуб СТРІЛКА»

ГО «Миколаївська обласна федерація
веслування на байдарках та каное»

ГО «Товариство рятування на водах
Миколаївської області»

ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в 
Миколаївській області»

Миколаївська обласна громадська 
асоціація «Морські збори»

ГО «Миколаївська обласна організація 
Товариства сприяння обороні України»

ГО «Миколаївський клуб мандрівників»


