ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії з підбиття підсумків
голосування при обранні складу Громадської ради при
Борівській райдержадміністрації на установчих зборах
від 10 липня 2015 року
10.07.2015р.

смт. Борова

Головував:
Болгарський В.О. – голова лічильної комісії.
Присутні: члени лічильної комісії :
1. Колісник С.В. – секретар лічильної комісії
Слухали: 1. Про підсумки підрахунку голосів для обрання складу Громадської
ради при Борівській райдержадміністрації, яке відбулося на установчих зборах
інститутів громадянського суспільства 10.07.2015 року.
Болгарський В.О. : на установчих борах з обрання Громадської ради при
Борівській райдержадміністрації була встановлена
чисельність членів
Громадської ради – 12 осіб.
Голосування відбулося без порушення визначеної процедури по 12 кандидатах,
а саме:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Посада кандидата
із зазначенням повної назви
інституту громадянського суспільства, що
висунув його
Болгарський Володимир Голова Борівської районної організації
Олексійович
ветеранів України
Тертишний Олександр
Голова Борівської районної федерації шахів
Володимирович
Рєпка Віра Миколаївна
Голова громадської організації роботодавців
Борівського району Харківської області
Колісник Світлана
Голова Борівської районної профспілкової
Володимирівна
організація працівників освіти і науки
Харківської області
Сало Григорій Петрович Голова ради сільськогосподарських
товаровиробників Борівського району
Пирог Олена
Уповноважений представник Борівської
Володимирівна
районної громадської організації
«Спілка жінок Борівщини»
Федченко Сергій
Уповноважений представник місцевої
Володимирович
громадської організації «Агенство соціальноПрізвище, ім’я,
по батькові кандидата

8.
9.
10.

11.

12.

економічного розвитку Борівщини»
Хиленко Володимир
Голова Борівського відділення воїнівГригорович
інтернаціоналістів і воїнів запасу «Пандшер»
Іонов Віктор
Борівська районна ветеранська громадська
Миколайович
організація «Чорнобильці Борівщини»
Зубченко Ніна Юріївна
Голова Борівської районної організації
професійної спілки працівників культури
України
Дуднік
Оксана Головний редактор районної газети «Трудова
Григорівна
слава»
Стрельник
Павлович

Павло Голова громадської організації Борівське
мисливсько-рибальське
товариство
«Мисливець»

Лічильна комісія вирішила:
1. Вважати обраною на 2015–2017 роки Громадську раду при Борівській
райдержадміністрації згідно з запропонованим списком.
2. Доручити Болгарському В.О. оприлюднити результати голосування та список
членів Громадської ради на засіданні Громадської ради.

.
Голова лічильної комісії

Болгарський В.О.

Секретар лічильної комісії

Колісник С.В.

