Протокол № 1 першого засідання Ініціативної групи з підготовки
установчих зборів для обрання Громадської ради мри ДФС у Херсонській
області
Дата та час проведення: 17 жовтня 2016 року, о 10 год. 00 хв.
Місце проведення: прес - центр ГУ ДФС у Херсонській області (м. Херсон,
просп,Ушакова, 75)
Присутні: Сальник 'І,В Кротко
Сідельникова Л.Щ, Чепок А.В.

Н.М.,

Бакулін

О.В.,

Максименко

О.П.,

Порядок денний
1. Ознайомлення з Положенням про Ініціативну групу,
2. Обрання голови Ініціативної групи.
3. Обрання секретаря Ініціативної групи.
4. Визначення дати та місця проведення установчих зборів для формування
Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Херсонській області.
5. Обговорення;
- змісту повідомлення інститутів громадянського суспільства про проведення
установчих зборів (дата та зміст);
- формату/ заяви від інститутів громадянського суспільства на участь в
установчих зборах;
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- формату додатків до заяви ІГС;
- порядку денного другого засідання Ініціативної групи;
- порядку прийняття документів від ІГС.
Кворум є.
Відкрила засідання начальник відділу комунікацій управління організації ооботи
Сальник І.В., як а' привітала присутніх та висловила сподівання, що склад
новообраної Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Херсонській
області стане надійним провідником між бізнесом та фіскальною службою в
регіоні. Запросила ознайомитися з інформаційними матеріалами, підготовленими
до засідання та наданими учасникам зібрання.
СЛУХАЛИ:
Максименка О.П., який озвучив порядок денний засідання та запропонував
проголосувати за нього,
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ГОЛОСУВАЛИ:
„ за ” - 6 ;

.

„проти” - 0;
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„утрималося” - 0
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Порядок денний.
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З питання 1 Порядку денного
Учасники засідання ознайомилися з основними завданнями та повноваженнями
Ініціативної групи, закріпленими відповідним Положенням, затвердженим
наказом ГУ ДФС у Херсонській області від 10.10,2016 № 457 „Про створення •.
Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ;•
ради нри Головному управлінні ДФС у Херсонській області5’,
*
З питань 2 Порядку денного:
а
СЛУХАЛИ:
Сідельникову ЛІТ., яка запропонувала кандидатом на посаду голови Ініціативної
групи Максименка O IL, враховуючи його попередній досвід роботи на посаді
голови.Громадської ради при ГУ ДФС у Херсонській області,
ГОЛОСУВАЛИ:
„ за” - 5;
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„проти” - 0;
„утрималося” --О
ВИРІШИЛИ:
Обрати головою Ініціативної групи Максименка О XL
З питання 3 Порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Максименка О.І і щодо обрання секретарем Ініціативної групи Сальник Ї.В.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ за” - 5;
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„утрималося” - 0
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ВИРІШИЛИ:
Обрати секретарем Ініціативної групи Сальник І.В.
З питання 4 Порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Максименка O i l , який запропонував провести установчі збори 02 грудня 2016
року о 10 год, 00 хв, та обрати для проведення заходу прес - центр ГУ ДФС у
Херсонській області, розташований за адресою: м. Херсон, проп.Ушаковь ■.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ за” - б ;
„проти” - 0;
$
„утрималося” - 0
З питання 5 Порядку денного:
СЛУХАЛИ;
Максименка O il,, СІдельникову Л.П., Чепок А.В, які запропонували ,
відкорегувати текст повідомлення про проведення установчих з
формування Громадської ради при ГУ ДФС у Херсонській області, зокрема, у
частині порядку подання заяв та документів, визначених Постановою Кабінету Ь
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі і
громадськості у формуванні та реалізації державної політики” зі змінами.
ГОЛОСУВАЛИ:
_ (\*

„проти” - 0 ;
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„утрималося” - 0
ВИРІШИЛИ:
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1. Затвердити текст повідомлення для громадськості про дату, час та місце іпроведення установчих зборів з формування Громадської ради при ГУ ДФС- у :
Херсонській області, з урахуванням внесених членами Ініціативної групи змін та
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розмістити
його
Херсонській області.

на

суб-сайті територіальних органів

ГУ ДФС у

2. Затвердити Інформаційні матеріали, Рекомендації щодо підготовки
документів, які мають подавати інститути громадянського суспільства для участі
в установчих зборах для формування складу Громадської ради при ГУ ДФС у
Херсонській області та зразки документів ІГС, з урахуванням внесених членами.
Ініціативної групи змін та розмістити доопрацьовані документи на суб-сайті ,
територіальних органів ГУ ДФС у Херсонській області.
СЛУХАЛИ:
■ ' V . ■■

Сальник І.В., яка винесла на обговорення питання щодо можливого прийняття і
документів від інститутів громадянського суспільства через відповідальну особу
Ініціативної групи нарочно в адміністративному приміщенні ГУ ДФС у
Херсонській області (приймальня громадян).
ГОЛОСУВАЛИ:
„ за” - 6;
„проти” - 0;
„утрималося” - 0
ВИРІШИЛИ:
Здійснювати прийом документів від інститутів громадянського суспільства для
участі в установчих зборах нарочно у приймальні громадян в адміністративному
приміщенні ГУ ДФС у Херсонській області за адресою: м.Херсон,
проп.Ушакова, 75.
СЛУХАЛИ:
Максименка О.ЇХ, який запропонував обговорити питання порядку денного
чергового засідання Ініціативної групи.
ВИРІШИЛИ:
Погодити проект Порядку денного чергового засідання Ініціативної
домовилися узгодити дату його проведення у робочому порядку.
СЛУХАЛИ:
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Максименка О Л ., який підбив підсумки та закрив засідання.

Голова Ініціативної групи

О .П.Максименко

Секретар Ініціативної групи

І.В. Сальник

