
ПРОТОКОЛ №1 

Засідання громадської ради при  

Острозькій районній державній адміністрації 

 

11 лютого 2018 року                                                                          м. Острог 

 

Присутні члени громадської ради: Н.В. Мантула, Ю.М. Марунченко, В.О. 

Прокопчук, М.В. Хаврук, Л. М. Швець, О.Б. Шевчук. 

У відрядженні В. О. Захарчук, Д. М. Мельничук, А. М. Сорока. 

Присутні на засіданні установчих зборів керівник апарату Острозької 

райдержадміністрації Людмила Козак та завідувач сектору інформаційної 

діяльності, комунікацій з громадськістю та публічної інформації 

райдержадміністрації, член ініціативної групи по проведенню установчих 

зборів громадської ради при Острозькій райдержадміністрації на 2018-2019 

роки Олена Феленюк. 

Веде засідання керівник ініціативної групи по проведенню установчих 

зборів громадської ради при Острозькій районній державній адміністрації на 

2018-2019 роки Н.В. Мантула.  

1. Інформація про результати установчих зборів 

2. Затвердження Положення про громадську раду 

3. Затвердження Регламенту громадської ради 

4. Обрання голови громадської ради 

5. Обрання заступника голови та секретаря громадської ради 

6. Призначення дати наступного засідання громадської ради 

 

За порядок денний проголосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 

1. Слухали: інформацію про результати установчих зборів. 

Постановили: інформацію взяти до відома. 

Голосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 

2. Слухали: про затвердження Положення про громадську раду. 

Постановили: Положення про громадську раду затвердити. 

 

Голосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 

3. Слухали: про затвердження Регламенту громадської ради. 

Постановили: Регламент громадської ради затвердити. 

 

Голосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 



4. Слухали: про обрання голови громадської ради. 

Постановили: обрати головою громадської ради при Острозькій районній 

державній адміністрації на 2018-2019 роки Наталю Віталіївну Мантулу. 

 

Голосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 

 

5. Слухали: про обрання заступника голови та секретаря громадської 

ради. 

Постановили: обрати заступником голови громадської ради при 

Острозькій районній державній адміністрації Володимира Олексійовича 

Прокопчука, а секретаря громадської ради – Олену В’ячеславівну Феленюк. 

 

Голосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 

 

6. Слухали: про Призначення дати наступного засідання громадської 

ради. 

Постановили: провести наступне засідання громадської ради у червні 

2018 року. 

 

Голосували: 

«За» - 6                      «Проти» - 0                     «Утримались» - 0 

 

 

 

 

Голова засідання                                                             Н. Мантула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


