
ПРОТОКОЛ  

засідання установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради  

при Державній міграційній службі України 

 

м. Київ, 15 жовтня 2015 року                                                           № 1              

 

Присутні:  

Представники 19 інститутів громадянського суспільства. 

Представники ініціативної групи ДМС. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Відкриття установчих зборів і оголошення результатів реєстрації учасників 

установчих зборів 

2. Обрання робочих органів установчих зборів (склад лічильної комісії, Секретаря 

установчих зборів, Голову установчих зборів) 

3. Установлення граничної численності складу Громадської ради та способу 

голосування 

4. Проведення голосування для обрання нового складу Громадської ради  

5. Поточні організаційні питання 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Гунька Сергія Олександровича - уповноваженого представника ініціативної 

групи. 

Гунько С.О. поінформував про відповідну підготовчу роботу, проведену 

ініціативною групою.  

Станом на 15 вересня 2015 року до ініціативної групи надійшли заяви про участь 

в установчих зборах від 19 інститутів громадянського суспільства, які були відповідним 

чином зареєстровані. До участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради 

при ДМС запрошено 19 представників інститутів громадянського суспільства. 

На момент проведення установчих зборів для участі в них, зареєструвалися 17 

уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (2 представника-

довіреність), які отримали мандати та бюлетень для голосування. Таким чином, порядок 

підготовки до установчих зборів, визначений Постановою КМУ від 3 листопада  

2010 року № 996, дотримано, роботу зборів можна розпочати. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Роботу зборів розпочати: «за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установчі збори Громадської ради при ДМС вважати відкритими. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Присутніх представників громадянського суспільства з пропозицією щодо 

обрання лічильної комісії установчих зборів.  

Пропозиція: 

Калашник Ольга Анатоліївна висунула свою кандидатуру стосовно обрання її 

головою лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру Калашник Ольги Анатоліївни - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити склад лічильної комісії в кількості 1 особи та персонально Калашник 

Ольгу Анатоліївну. 

 

 Калашник Ольга Анатоліївна, внесла пропозицію обрати секретарем установчих 

зборів Цирулик Оксану Олександрівну 



ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Обрати секретарем установчих зборів Цирулик Оксану Олександрівну.  

 

Дворецька Олександра Миколаївна запропонувала обрати головою установчих 

зборів Скрипник Ольгу Сергіївну . 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обрати головою установчих  зборів Скрипник Ольгу Сергіївну. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Скрипник Ольгу Сергіївну, Омельченка Гліба Романовича та інших учасників 

установчих зборів стосовно пропозицій щодо визначення граничної чисельності та 

персонального складу Громадської ради.  

Під час обговорення надійшла пропозиція щодо граничної чисельності - 19 осіб.  

Персональний склад у кількості 19 осіб запропонували погодити пакетом. 

 

3.1.ГОЛОСУВАЛИ: 

За граничну чисельність 19 членів: 

«за» - 16 голосів,  

«утрималися» - 1 голос. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити чисельність Громадської ради у кількості 19 членів. 

 

3.2. ГОЛОСУВАЛИ 

За голосування пакетом за персональний склад Громадської ради 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Скрипник Ольгу Сергіївну, яка запропонувала обрати до Громадської ради всіх 

представників громадянського суспільства, які подали в установленому порядку заяви 

до ініціативної групи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За персональний склад: 

«за» – одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити персональний склад Громадської ради у кількості 19 осіб: Бачевський 

Є.В., Буткевич М.О., Галкін О.Ю., Гуд Д.Ю., Гуржій Н.Ю., Дворецька О.М., Дрозд І.К.,  

Зарудний М.О., Калашник О.А., Кондур Ю.Д., Кошель Ю.П., Омельченко Г.Р., Парака 

Н.А., Пірчак А.Л., Поєдинок О.Р., Скрипник О.С., Супруновський І.П., Сушко І.М., 

Фєтєску А.М.. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Скрипник Ольгу Сергіївну, яка внесла пропозицію щодо проведення першого засідання 

Громадської ради при ДМС 28 жовтня 2015 року о 10.00, за адресою:  

вул. Володимирська, 9, каб. № 2, для обрання голови та керівного складу Громадської 

ради при ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипник О.С. запропонувала закрити установчі збори. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Закрити установчі збори Громадської ради при ДМС. 

Голова установчих зборів 

Секретар установчих зборів 
 

Скрипник О.С. 

Цирулик О.О. 


