протокол

громадських обговорень проекту Стаryry Борiвськоi селищноi територiальноi
громади
,
смт Борова
"23" вересня 2021 року
]r4iсце проведення: XapKiBcbKa область, Iзюмський район, смт Борова, вул.Миру,19
Час проведення: 1 7:00- 1 7:50

Присутнi:
Учасники громадських обговорень у кiлькостi 57 осiб (список реестрацii - у Щодатку
цього протоколу).
З них надiленi правом голосу 57 учасникiв.

1 до

ПОРЯДОК ДЕННИЙz
1. Обрання голов),Iочого та секретаря.

2. Затвердrкення порядку денFIого та регламенту обговорень.
З. Про проект Статуту БорiвськоТ селищноТ територiальноi громади.

СЛУХАЛИ:

Борiвського селищного голову Олександра ТЕРТИШНОГО, який повiдомив, що
на громадськi обговорення зарееструваJIись 57 утасникiв, та проiнформував, що
вiдповiдно до розпорядження селищного голови вiд 19 серпня 2021 року jФ 116-од
пПро створення робочоi групи для проведення роботи над проектом Статlту
БорiвськоТ селищноi територiальноТ громади та IIроведення громадського обговорення
IIроекту Статуту БорiвськоI селищноi територiальноТ громади>>, якi були опублiкованi
на офiцiйному сайтi селищноiради, сьогоднi призначено громадськi обговорення щодо
розгляду flроекту Статуту Борiвськоi селищноТ територiа-пьноi громади.
Селищний голова зазначив, що проведенш{ громадських обговорень
здiйснюеться у вiдповiдностi до ст. 13, ст. 42 Закону Украiни кПро мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>, <Порядку проведення громадських обговорень на
територiТ Борiвськоi селищноi ради Борiвського району XapKiBcbKclT областi>,
затвердженого рiшенням ХVII cecii VII скликання Ng3 вiд 20. |2,20tб року. ffля
rlроведенЕя громадських обговорень необхiдно вирiшити органiзачiйнi питання,
обрати головуючого та секретаря громадських обговорень, затвердити порядок
денниЙ, регламент. Порядок голосрання - вiдкрите голосування шJuIхом пiдняття рук.
Право голосу мчtють Ti, хто зарееструвався. Бажаrочi виступити отрим},ють слово
тiльки з дозволу годовуючого.
1. Обрання головуючого та секретаря.

СЛУХАЛИ:
Пропозицiю олександра ТЕРТИШНоГо обрати головуючим громадських
обговорень Анатолiя ВАСИЛЬеВА.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"

-

55;

"Проти"

-

0;

"Утрима-шися"

УХВАЛИЛИ:

о

-2;

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
васильев Анатолiй Iванович

Адреса ресстрацiТ та контакти
XapKiBcbKa область, Iзюмський
район, смт Борова, вул. Весняна, 19

СДУ_ХДДИ:

днатолiй запропон\-вав на кандидатуру секретаря громадських
обговорень Оксану ДУДНИК.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 57;
"Проти" - 0;
"Утрималися" - 0,
УХВАЛИЛИ:

вдсильсв

Прiзвище, iм'я,
по батьковi
дник Оксана

Адреса ресстрацii та контакти
XapKiBcbKa область, Iзюмський
2
, смт

2. Затверлження порядку денного та регламенry обговорень

СЛУХАЛИ:

днатолiя вдсилъсвд, який запропонрав на порядок денний винести одне
питання:
- Про розгляд проекту Статуту Борiвськоi селищноi територiальноi громади.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За"

-

57;

"Проти" - 0;
"Утрималися"

УХВАЛИЛИ:

-

0;

Затвердит и т акий rrорядок денний громадських обговорень.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, якиЙ запропошУвав наступний регламент громадських обговорень:
- на доповiдь - 7 хв.;
- на виступи, зауваження, доповнення - до 5 хв. для кожноi особи.
Головуючий громадських обговорень шоставив на гопосуваIIня запропонованиЙ
реглап{ент громадських обговорень.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За"

-

57;

"Проти" * 0;
"Утрималися"

УХВАЛИЛИ:

-

0,

Затвердити запроrrонований регламент громадських обговорень.
3. Про проект Стаryry Борiвськоi селищноi територiальноi громади

СЛУХАЛИ:

.Щоповiдь начаJIьника вiддilry економiчного розвитку, [роектно-iнвестицiйноi
дiяльностi та благоустрою Юрiя ХАНЕЙЧУКА (додаток 2)

СЛУХАЛИ:

Голову ГО кФонд розвитку Борiвщини> Валерiю ГОНТАРЪ, яка запитала, чоМУ До
роботи над lrроектом Статуту не були запрошенi представники громадських органiзацiй.

СЛУХАЛИ:
Юрiя ХДНЕЙЧУКА, який вiдповiв, що тrри cTBopeHHi робочоi групи кер}ъались

прикладом iнших територiальних громад.

СЛУХАJIИ:
Карину ШЕВЧЕНКО, застутrника Борiвського селищного голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв влади, яка в доповнення вiдповiдi ХАНЕЙЧУКА
зауважила, що за основу проекту Статуту взятий Примiрний Статут, розроблений

Мiнрегiону. А також, що съогоднiшнi |ромадськi обговорення були iнiцiйованi селищною
раДою саме з метою зчrлrlеЕня до створенrrя Статуту громади широкоi аудиторii громадян.

СЛУХАЛИ:

Олександра

ТЕРТИШного, який залитав, скiльки зауважень i пропозицiй

щодо

ПРОеКТУ СтатУтУ наДiЙшло до селищноiради з часу оголошення громадських обговорень.

СЛУХАЛИ:

Юрiя хдНЕЙЧУкд, який вiдповiв, що загалом надiйшло два звернення

з

ЗаУВаЖеНняМИ та пропозицiями до проокту Статуту: одне вiд громадськоi органiзацii, одне

вiд юридичноi особи. Bci звернення розгJшнутi та булуть BpaxoBaHi в.кiнцевому BapiaHTi
Статуту.

СЛУХАJIИ:

АНаТОЛiЯ ВАСИЛЬеВА, який, пiдводячи пiдсумок громадських обговорень,
зашропонуваВ ухвалитИ рiшеннЯ взятИ за основУ Статуту Борiвськоi селищноi
територiалънот громади проокт Статуту, що обговорювався, доповнивши його
пропозицiями, якi були наданi.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За"

-

57;

"Проти" - 0;
"Утрималися"

-

0;

УХВАЛИЛИ:
ВЗяти За основу Статуту БорiвськоТ селищноi територiаrrьноi громади проект
Статуту, щО обговорювався, доповнившИ йогО прошозицiями, якi були наданi.

рекомендувати cecii Борiвськоi селищноi ради затвердити Статут пiсля внесення змiн.
Голова громадських слухань Анатолiй

вАсилъеВ

закрив громадськi обговорення,

списоК уrаоникiв громадських обговорень членiв Борiвськоi селищноТ
ДодатоК м1
територiа.пьноi громади.
Щодаток Ns2
доповlдь начальЕика вlддlJry економlчного розвитку, проектноiнвестицiйноi дiяльностi та благоустрою Юрiя

-

Голова слр(ань
Секретар слухань

.л Цlll-tzsz
ld

mа

р

(прiзвuu4е mа iнiцiалu)

