
Протокол 

Установчих зборів Громадської ради при БУВР Пруту та 

Сірету 

 

м. Чернівці                                                                                       16.01.2019 року 

 

Час проведення 10:00-12:00 

Місце проведення: приміщення БУВР Пруту та Сірету за адресою: м. 

Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194Б. 

Присутні члени ініціативної групи: 

Жаріков Г. А. – керівник ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

для обрання ГР при БУВР Пруту та Сірету. Голова Чернівецького осередку 

ВЕЛ; 

Бірклє О.О. – голова громадської спілки «Народний порядок»; 

Коржик В.П. – керівник ГО «Буковинське товариство 

природодослідників»; 

Сіньковський К.В. – ГО «Громада рибалок Буковини»; 

Тодорюк В.Д. – Чернівецька обласна організація Українського товариства 

охорони природи (УкрТОП); 

Мислюк І.І. – ГО «Карпатська екологічна ліга»; 

Кармазенюк Я.Д. – ЧО «Буквиця»; 

Крюков А.М. – представник ВГО «Ніхто Крім Нас»; 

Гуцул О.М. – ГО « Козацька звитяга»; 

Осадчук Т.С. - представник БУВР Пруту та Сірету, провідний фахівець з 

ГІС. 

Запрошені : 

Рошко О.Я. – заступник начальника басейнового управління водних 

ресурсів річок Прут та Сірет; 

Кікерчук Г.М. – виконуючий обов’язки заступника начальника 

басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. 

Порядок денний: 

1. Вступне слово голови ініціативної групи. 

2. Затвердження регламенту зборів. 

3. Обрання головуючого на установчих зборах. 

4. Обрання секретаря установчих зборів. 

5. Інформація голови попереднього складу ГР при БУВР Пруту та Сірету. 

6. Звіт голови ініціативної групи про проведену роботи із підготовки 

установчих зборів для формування ГР при БУВР Пруту та Сірету. 

7. Проведення голосування для обрання нового складу ГР. 



8. Заключне слово головуючого на установчих зборах. 

 

 

1. Перед початком установчих зборів до присутніх з вступним словом 

звернувся Жаріков Г.А. – голова ГР при БУВР Пруту та Сірету 2016-2018 

років. 

2. Слухали:  

Жарікова Г.А. – керівника ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для обрання ГР при БУВР Пруту та Сірету, яка запропонувала 

затвердити наступний регламент установчих зборів.  

Результати голосування:  

«За» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Вирішили: 

        Затвердити регламент установчих зборів. 

3. Слухали:  

Жарікова Г.А., який запропонував обрати головуючого на установчих 

зборах. 

Виступив: 

Бірклє О.О., який вніс пропозицію обрати головою установчих зборів 

Жарікова Г.А. 

Результати голосування:  

«За» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Вирішили: 

Обрати головою установчих зборів Жарікова Г.А. 

4. Слухали:  

Жарікова Г.А., який запропонував обрати секретарем установчих зборів 

Осадчук Т.С. представника БУВР Пруту та Сірету. 

Результати голосування: 

«За» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Вирішили: 

Обрати секретарем установчих зборів Осадчук Т.С. 

5. Слухали: 

Звіт голови попереднього складу ГР при БУВР Пруту та Сірету про 

результати діяльності ГР.  

- Було проведено 12 засідань ГР, 3 – круглих стола; 

- постійно здійснювався моніторинг руслорегулюючих робіт на 

довкілля; 

- було створено робочу групу, яка вела контроль над вибіркою алювію, 

згідно проектної документації; 



- проводився моніторинг водних об’єктів за наявності паспортизації та 

договорів оренди. 

6.   Слухали: 

Звіт голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для обрання  

ГР при БУВР Пруту та Сірету Жарікова Г.А. про проведену роботу з 

підготовки установчих зборів для обрання ГР при БУВР Пруту та Сірету. Він 

повідомив, що всього було надано 9 заяв на участь в установчих зборах.  

Таким чином до участі в установчих зборах запрошено 9 представників 

інститутів громадського суспільства. 

Жаріков Г.А. запропонував затвердити звіт ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів для обрання ГР при БУВР Пруту та Сірету. 

Результати голосування: 

«За» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Вирішили: затвердити звіт ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

для обрання громадської ради при БУВР Пруту та Сірету. 

7. Слухали: 

Голову установчих зборів Жарікова Г.А., який повідомив, що на зборах 

присутні 9 представників ІГС, які подали заяви на включення до складу ГР. 

Жаріков Г.А. запропонував затвердити склад ГР з числа осіб присутніх на 

зборах. 

Результати голосування: 

«За» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Вирішили: 

Затвердити персональний ГР при БУВР Пруту та Сірету: 

1. Жаріков Г. А. – голова Чернівецького осередку ВЕЛ; 

2. Бірклє О.О. – голова громадської спілки «Народний порядок»; 

3. Коржик В.П.–керівник ГО «Буковинське товариство 

природодослідників»; 

4. Сіньковський К.В. – голова ГО «Громада рибалок Буковини»; 

5. Тодорюк В.Д. – Чернівецька обласна організація Українського товариства 

охорони природи (УкрТОП); 

6. Мислюк І.І. – представник ГО «Карпатська екологічна ліга»; 

7. Кармазенюк Я.Д. – представник ЧО «Буквиця»; 

8. Крюков А.М. – представник ВГО «Ніхто Крім Нас»; 

9. Гуцул О.М. – ГО « Козацька звитяга»; 

8. Слухали:  

Жарікова Г.А., який підбив підсумки засідання установчих зборів з 

формування складу ГР при БУВР Пруту та Сірету та запропонував провести 

в цей же день, 16 січня 2019 року, перше засідання громадської ради, на 



якому розглянути питання щодо обрання голови та секретаря громадської 

ради при БУВР Пруту та Сірету.   

Результати голосування: 

«За» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0. 

Вирішили:  

1. 16.01.2019 року провести перше засідання ГР при БУВР Пруту та Сірету. 

2. Затвердити порядок денний першого засідання: 

- Обрання голови ГР при БУВР Пруту та Сірету; 

- Обрання заступника голови ГР при БУВР Пруту та Сірету; 

- Обрання секретаря ГР при БУВР Пруту та Сірету; 

- Створення робочих груп; 

- Різне. 

Голова установчих зборів ГР при БУВР Пруту та Сірету Жаріков Г.А. 

оголосив про закриття зборів. 

 

 

 

 

Голова установчих зборів                                           Жаріков Г.А. 

 

Секретар установчих зборів                                       Осадчук Т.С. 


