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Протокол  

засідання установчих зборів для формування комісії з питань захисту тварин  

при Департаменті міського благоустрою 

 

Присутні: Швець Т.П., Левіна В.О., Кирилюк В.Г., Зацаринна А.В., Станішевська І.В., Мезінова 

О.В., Кордонець І.Я., Березовська Т.В., Юрачківська Л.М., Василець О.М,  

 

Голова ініціативної групи повідомляє всім присутнім про відкриття Установчих зборів, оголошує 

список зареєстрованих учасників та поставлені на порядку денному питання. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обрання лічильної комісії Установчих зборів. До обрання лічильної комісії 

запропоновано двох осіб. 

2. Обрання голови Установчих зборів. 

3. Обрання секретаря установчих зборів. Питання про відкрите голосування. 

(Голова і секретар установчих зборів обирається відкритим голосуванням Голосування проводиться 

картками для голосування. Обраною вважається особа, яка набрала найбільшу кількість голосів.) 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 

1. По першому питанню порядку денного  

Голосували: 

9- «за»; 

0- «проти»; 

0 -«утримались» 

Рішення   прийнято. 

Ухвалили: 

Обрати Головою лічильної комісії Зацаринну А.В. та секретарем Станішевську І.В. 

 

2. По другому питанню порядку денного 

Голосували: 

9 - «за»; 

0 - «проти»; 

0 - «утримались» 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: обрати Головою установчих зборів Левіну В.О. 

  

3.По третьому питанню порядку денного 

Голосували: 

9 - «за»; 

0 - «проти»; 

0 - «утримались» 

Рішення прийнято. 

 

Ухвалили: обрати секретарем Установчих зборів Кирилюк В.Г. 

 

Голова установчих зборів пропонує затвердити порядок денний Установчих зборів. 

 

Порядок денний: 

1. Форма голосування відкрита, учасники зборів голосують картками для голосування без 

бюлетенів. 

2. Визначення кількісного складу комісії. 



3. Обрання поіменного складу Комісії з питань захисту тварин відкритим голосуванням. 

Голосували за порядок денний  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Голосували по першому питанню порядку денного: 

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято про відкриту форму голосування без бюлетенів. 

 

Голосували по другому питанню порядку денного: 

Заслухали: Левіну В.О., яка запропонувала Затвердити кількісний склад учасників установчих 

зборів у кількості 9 учасників зборів та долучити до участі у роботі Комісії депутатів Київської 

міської ради. 

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Голосували по третьому питанню порядку денного: 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Зацаринній А.В. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Березовській Т.В. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Юрачківській Л.М. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Швець Т.П. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Кирилюк В.Г. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 



Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Мезіновій О.В. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Кордонець І.Я. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка надала слово Станішевській І.В. та запропонувала проголосувати за 

включення її кандидатури до складу Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

Заслухали: Левіну В.О., яка  запропонувала проголосувати за включення її кандидатури до складу 

Комісії з питань захисту тварин.  

9-за 

0-утримались 

0-проти 

Рішення прийнято. 

 

 

Протокол вела 

 

Кирилюк В.Г. 

 

 


