
ПРОТОКОЛ  

установчих зборів для  формування складу громадської ради 

 при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 
Присутні:  
учасники установчих зборів для формування громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі - установчих 

зборів ) – кандидати на членство до складу громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації у кількості 68 осіб (список реєстрації 

додається), начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Солом’янської райдержадміністрації Кулікова Т.В., представники 

громадськості (список реєстрації додається). 

 Запрошені:  

керівник апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

Макаренко П.В.,  начальник юридичного відділу Солом’янської райдержадміністрації 

Стасюк А.В.,начальник відділу комунікацій з громадськістю управління з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Департаменту суспільних 

комунікацій  Київської міської державної адміністрації Петрова Н.П. 

 

Слухали:  Шарафетдінова П.І. – голову ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів для формування складу громадської ради при Солом’янській 
районній в місті Києві державній адміністрації, який повідомив  присутніх  щодо 

проведеної роботи з підготовки установчих зборів. Так, за період з 27 квітня по 29 

травня до ініціативної групи надійшли заяви з відповідними додатками про участь в 

установчих зборах від 71 інституту громадянського суспільства. Всі документи були 

ретельно вивчено і до списку учасників установчих зборів включені ті  уповноважені 

представники ІГС, заяви та  додатки до яких повністю відповідали вимогам постанови  

Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 зі змінами від 

08.04.2015 №234 та своєчасно подані на реєстрацію. За результатами опрацювання 

наданих ІГС пакетів документів для участі в установчих зборах ініціативною групою 

було визначено 71 уповноважений представник інститутів громадянського 

суспільства, про що своєчасно повідомлено на офіційному сайті Солом’янської 

райдержадміністрації. Зареєструвались та отримали мандати для голосування 68 

представників інститутів громадянського суспільства. Таким чином, порядок 

підготовки до установчих зборів  дотримано, роботу установчих зборів для 

формування громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації запропоновано розпочати.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

 Вирішили: розпочати установчі збори для формування складу громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Слухали:  Кулікову Т.В. – секретаря ініціативної групи щодо необхідності 

обрання  робочих органів установчих зборів. Відповідно до протоколу №4 

ініціативної групи від 15.06.2015 було напрацьовано пропозиції щодо: 

1.Обрання лічильної комісії у кількості 5 осіб. 

 

30 червня 2015 

14.00                                                                                                                     

пр.Повітрофлотський,41 

м. Київ 



2 

 

Виступили: уповноважений представник ГО «Патріотичний Рух «Січові 

Стрільці» - Гобову М.А. щодо пропозиції обрати лічильну комісію у складі 7 осіб. 

Голосували про склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. 

«За» – одноголосно.  

Пропозицію Гобової М.А. не виносили на голосування. 

 Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб. 

2. Персонального складу лічильної комісії, а саме:  

Кузьмич Галина Василівна - уповноважений представник громадської 

організації «Ротарі клуб «Київ-центр»; 

Бакалінський Гліб Вікторович - уповноважений представник газети 

«Солом’янка»;  

Мартинчук Володимир Юрійович - уповноважений представник громадської 

організації «Всеукраїнський громадський підрозділ по боротьбі з організованою 

злочинністю та корупцією»; 

Руденко Віталій Володимирович - уповноважений представник всеукраїнської 

громадської організації «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу»;  

Шульга Андрій Олексійович - уповноважений представник громадської 

організації «Громадська рада підприємців міста Києва». 

Голосували за внесені кандидатури до складу лічильної комісії списком.  

«За» – одноголосно. 

Вирішили: обрати до складу лічильної комісії: Кузьмич Г.В, Шульгу А.О.,  

Бакалінського Г.В., Мартинчука В. Ю., Руденка В. В. 

Членам лічильної  комісії  запропоновано провести своє засідання та обрати зі  

свого складу голову  та  секретаря.  

Слухали: Кузьмич Г.В., яка оприлюднила протокол №1 засідання лічильної 

комісії установчих зборів для формування складу громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації від 30.06.2015 року. 

Відповідно до зазначеного протоколу головою лічильної комісії установчих зборів  

обрано Кузьмич Г.В., а секретарем – Руденка В.В. Запропоновано затвердити 

протокол №1 засідання лічильної комісії. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: затвердити протокол №1 лічильної комісії (додається). 

 

Слухали:  Кулікову Т.В. щодо необхідності обрання голови установчих зборів. 

Відповідно до протоколу засідання ініціативної групи №2 від 12.05.2015 пропозиція 

ініціативної групи обрати головою установчих зборів  уповноваженого представника 

благодійного фонду «Солом’янка» Шарафетдінова П. І. 

Голосували: «за» – 65.  

Вирішили: обрати головою установчих зборів для формування складу 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

Шарафетдінова П.І. 

 

Слухали:  Шарафетдінова П.І. – голову установчих зборів щодо необхідності 

обрання секретаря установчих зборів та пропозицію від ініціативної групи обрати 

секретарем уповноваженого представника органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Дачі Караваєві» Папушу О.В.  

          Виступили: Харченко В.П.- уповноважений представник ГО «Застава Караваєві 

Дачі» запропонував обрати секретарем Валєєву О.І. – уповноваженого представника 

ГО «Спільна країна», яка самоусунула свою кандидатуру.     
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Голосували: щодо обрання секретарем установчих зборів Папушу О. В.  

«За» – одноголосно. 

Вирішили: обрати секретарем установчих зборів для формування складу 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

Папушу О.В. 

Слухали: Шарафетдінова П.І., який озвучив пропозицію ініціативної групи про 

порядок денний установчих зборів: 

1. Про кількісний склад громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2. Про обрання персонального складу громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Різне. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

 Вирішили: затвердити зазначений порядок денний установчих зборів та 

продовжити роботу у відповідності з ним. 

 

Слухали: Шарафетдінова П.І., який  запропонував затвердити регламент  

роботи установчих зборів: 

для розгляду  першого питання - до 2 хв.; 

для обрання громадської ради при Солом’янській районній  в  місті  Києві  

державній  адміністрації  - до 1 години 30 хв.; 

для запитань  та надання відповіді - до 1 хв.  

Збори провести без перерви  протягом 2-х годин. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили: затвердити регламент роботи установчих зборів та дотримуватись 

його. 

 

По першому питанню: 

Слухали:  Шарафетдінова П.І. щодо кількісного складу громадської ради, який 

з урахуванням змін від 08.04.2015 № 234 до постанови Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 не може становити більше 35 осіб. Це - оптимальна кількість для 

конструктивної роботи громадської ради в подальшому. 

Виступили:  

уповноважений представник ГО «Всеукраїнський громадський підрозділ по 

боротьбі з організованою злочинністю та корупцією»  - Мартинчук В.Ю. з 

ініціативою обрати громадську раду у кількості 71 уповноважений представник 

інститутів громадянського суспільства, виходячи зі  списку кандидатів, 

напрацьованого ініціативною групою. 

Горбасенко І.М.- уповноважений представник ГО «Здоров’я без кордонів» 

підтримав пропозицію про кількісний склад громадської ради – 71 особу. 

Петрова Н.П. - начальник відділу комунікацій з громадськістю управління з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю департаменту суспільних 

комунікацій  КМДА довела присутнім що при обранні кількісного складу громадської 

ради необхідно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від  

03.11.2010 року зі змінами від 08.04.2015 року №234, який не може становити більше 

як 35 осіб.  

Голосували за кількісний склад громадської ради 35 осіб. 

«За» - 42. 
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Голосували за кількісний склад громадської ради 71 особа. 

«За» - 24. 

Вирішили: ввести до складу громадської ради 35 осіб. 

 

По другому питанню: 

Слухали:   

Шарафетдінова П.І. щодо порядку обрання персонального складу громадської 

ради: 

- кожному учаснику установчих зборів  перед голосуванням буде надано до 1 

хв. для  презентації себе та своєї організації; 

- обрання складу громадської ради проводиться відкритим рейтинговим 

голосуванням підняттям мандатів за кожного уповноваженого представника 

інституту громадянського суспільства, внесеного до списку кандидатів до складу 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі – список кандидатів); 

- голова установчих зборів зачитує список кандидатів у алфавітному порядку; 

-  лічильна комісія здійснює підрахунок  та озвучує кількість голосів лише «за».  

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили:  

Провести обрання персонального складу громадської ради відкритим 

рейтинговим голосуванням підняттям мандатів за кожного кандидата, здійснюючи 

підрахунок та оголошуючи кількість голосів лише «за». 

 

У ході голосування виникли суперечки стосовно учасників установчих зборів, 

які прийшли за рекомендаційними листами (надісланими до ініціативної групи до 

30.06.2015 ) та представляли інститути громадянського суспільства за кандидатів, які 

були відсутні з поважних причин. Від участі в установчих зборах було усунуто трьох 

кандидатів - уповноважених представників інститутів громадянського суспільства: 

Демещука В.Л. (ГО «Рада самоврядування «Рідна оселя»), Зейналова М.В. (ГО 

«Київська обласна регіональна організація Конгресу азербайджанців України»), 

Сороки Б.М. (Первинна профспілкова організація авіабудівників України на ДП 

«Завод 410 цивільної авіації»).  

Було зроблено перекличку тих, хто зареєструвався та має право голосу. Після 

чого голосування розпочалося з початку з першої до останньої кандидатури по 60 

уповноважених представниках інститутів громадянського суспільства, які взяли 

участь в установчих зборах. 

 

 № 

з/п 

ПІБ уповноваженого 

представника  

Назва інституту громадянського 

суспільства 

 Кіль 

кість 

голосів 

1 Абашін Дмитро Юрійович ГО «Клуб Зен-кван-До» 46 

2 
Антропов  

Олександр Дмитрович 

БФ «Творчі діти»  
38 

3 Базела Дмитро Дмитрович 
ГО "Дитячий спортивно-танцювальний 

клуб "Калейдоскоп" 
39 

4 
Бакалінський  

Гліб Вікторович 

Газета "Солом`янка" 
39 
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5 
Безуглий  

Михайло Олександрович 

Первинна профспілкова організація 

співробітників Національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 

39 

6 Боклан Микола Семенович 

 

ОСН "Будинковий комітет "Вулиця 

Городня, 7, вулиця Докучаєвська, 12" 

 

9 

7 Валєєва Ольга  Іванівна ГО "Спільна країни" 24 

8 
Василенко  

Володимир Григорович 

ГО «Солом’янський комітет 

підприємців» 
12 

9 
Вергун Олександр 

Миколайович 

ГО "Довіра людей" 
36 

10 
Вовченко Костянтин 

Іванович 

Релігійна організація "Релігійна Громада 

Української Православної Церкви 

парафії Преподобного Сергія 

Радонезького у Печерському районі  

м. Києва" 

36 

11 Ганзевич Наталя Іванівна 
ГО "Асоціація ділових жінок 

Солом`янського району м. Києва" 
53 

12 
Гернега  

Лариса Михайлівна 

ГО "Солом’янська районна організація 

товариства Червоного Хреста міста 

Києва" 
50 

13 Гобова Марія Анатоліївна ГО "Патріотичний Рух "Січові Стрільці" 37 

14 
Горбасенко  

Ігор Михайлович 

ГО "Міжнародна журналістська 

асоціація "Здоров’я без кордонів" 
18 

15 Горбунова Алла Борисівна 
Міжнародний благодійний фонд 

"Соняшник" 
35 

16 
Гороховська  

Ганна Миколаївна  

ГО "Фонд підтримки підприємництва та 

малого бізнесу "Благо" 
40 

17 
Грінченко Вадим 

Русланович 

БО "Благодійний фонд "Наш дім - 

Солом"янка" 
43 

18 Демура Андрій Юрійович ГО "Захисники України" 51 

19 
Іващенко  

Анатолій Васильович 

ГО "Вітрила України" 
20 

20 Ївженко Юрій Васильович 
Молодіжна громадська організація 

"Молодь за вищу освіту" 
10 

21 Кваша Світлана Нестерівна  
ОСН "Комітет мікрорайону 

"Грушківський"  
49 

22 
Кирильчук  

Віталій Вікторович 

ГО "Правий сектор "Солом’янка" 
24 

23 
Коваленко  

Володимир Миколайович 

БО"Апостол Петро" 
37 

24 
Козубенко  

Юрій Олексійович 

ГО "Слон" 
43 

25 Кузьмич Галина Василівна ГО  "Ротарі Клуб "Київ - Центр"  46 
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26 
Лавренова  

Катерина Юліївна 

ГО "Громадський рух "Вільні 

громадяни" 
37 

27 
Ляленко  

Валерій Валерійович 

ГО "Порядок" 
39 

28 
Манжула  

Андрій Євгенович 

ВГО "Глобальна федерація таеквон-до 

України" 
40 

29 
Мартинчук  

Володимир Юрійович 

ГО"Всеукраїнський громадський 

підрозділ по боротьбі з організованою 

злочинністю та корупцією" 
36 

30 
Марченко Віктор 

Станіславович 

ГО "Турецьке містечко ("Кадетський 

гай") 
43 

31 
Мельник Світлана 

Романівна 

Адвокатське обєднання "Міжнародний 

адвокатський альянс" 
33 

32 Новікова Ніна Григорівна 
Спілка жіночих організацій 

Солом’янського району м. Києва 
32 

33 Насонов Геннадій Іванович Громадська організація "Однополчани" 27 

34 
Оніщенко  

Дмитро Миколайович 

Асоціація «Телекомунікаційна палата 

України»  
38 

35 Остапець Світлана Іванівна 

Первинна профспілкова організація 

Національного університету оборони 

України 
38 

36 
Папуша  

Олена Валентинівна 

ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі 

Караваєві»  
51 

37 
Парафейніков  

Борис Дмитрович 
ГО "Солом’янська районна організація 

ветеранів м.Києва" 
56 

38 
Посівнич Олександра 

Тарасівна 

ГО "Інвалідів "Родина" 
23 

39 
Петрик Анатолій 

Володимирович ОСН "Комітет мікрорайону "Відрадний" 
42 

40 
Петриченко Олена 

Олександрівна 

ГО "Організація інвалідів війни та 

Збройних Сил" 
24 

41 
Подолін Ігор 

В’ячеславович 

Всеукраїнський благодійний фонд 

"Книги України" 
33 

42 
Прокопчук Світлана 

Василівна 

Благодійна організація "Благодійний 

фонд "Київ Арт Тайм" 
45 

43 
Рамазанов  

Ігор Шамільович 

ГО "Київська міська організація 

підтримки та розвитку спорту "Міцний 

горішок"  

13 

44 
Редько Клара Миколаївна ОСН «Комітет мікрорайону «Совки»  

49 

45 
Руденко Віталій 

Володимирович 

ВГО"Фундація "Громадський рух 

"Українці проти туберкульозу" 37 

46 Рудюк Андрій Петрович ГО "Правий сектор" 23 

47 

 

Скляренко Олександр 

Анатолійович 

ГО "Всеукраїнський центр протидії 

корупції та сприяння правоохоронним 

органам "Антикорупційна ініціатива" 
10 
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48 
Соколов  

Олександр Васильович 

ГО "Громадянський корпус" 
27 

49 
Стародуб  

Павло Миколайович 

Релігійна організація "Парафія Святого 

Іоанна Хрестителя" 
46 

50 
Струтинський  

Іван Васильович ГО "Фронтовик" 
39 

51 Стужук Марина Аркадіївна БФ "Духовність та здоров"я 33 

52 Сукач Тетяна  Яківна ГО "Наш дім - Чоколівка" 22 

53 Фісунова Любов Василівна 
БО "Благодійний фонд "Діти Чорнобиля 

за виживання" 
42 

54 Харченко Василь Петрович 
ГО "Застава Караваєві Дачі" 

36 

55 
Харченко  

Сергій Володимирович 
ГО "Асоціація пляжного футболу 

України" 
36 

56 
Хуснутдінова  

Ельміра Канафіївна 

ГС "Асоціація татарських і башкірських 

промисловців та підприємців України" 37 

57 
Шарафетдінов  

Петро Ільясович 

БФ "Солом"янка" 
45 

58 Швець Світлана Семенівна 

 

ГО «Футбольний клуб «Солом’янка» 

 

23 

59 
Шевченко  

Дмитро Ігорович 

ГО "Розвиток спорту "Колізей" 
11 

60 
Шульга Андрій 

Олексійович 
ГО "Громадська рада підприємців міста 

Києва" 
30 

 

 

Слухали: голову лічильної комісії Кузьмич Г.В., яка повідомила про підсумки 

підрахунку голосів учасників установчих зборів для формування складу громадської 

ради при Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації (протокол №2 

лічильної комісії, додається). За результатами голосування 5 (п’ять) кандидатів 

набрали однакову найменшу (граничну) кількість голосів:  

 

 

№ 

з/п 

ПІБ уповноваженого 

представника  

Назва інституту громадянського 

суспільства 

Кіль- 

кість 

голосів   

 
1 

Вергун Олександр 

Миколайович 

ГО "Довіра людей" 
36 

 

 

2 
Вовченко Костянтин 

Іванович 

Релігійна організація "Релігійна Громада 

Української Православної Церкви 

парафії Преподобного Сергія 

Радонезького у Печерському районі  

м. Києва" 

36 
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3 
Мартинчук Володимир 

Юрійович 

ГО"Всеукраїнський громадський 

підрозділ по боротьбі з організованою 

злочинністю та корупцією" 

36 

 

 
4 Харченко Василь Петрович ГО "Застава Караваєві Дачі" 36 

 

 
5 

Харченко  

Сергій Володимирович 

ГО "Асоціація пляжного футболу 

України" 
36 

 

  

Слухали: Шарафетдінова П.І. - для визначення остаточних результатів щодо 

обрання персонального складу громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації, необхідно провести повторне голосування по 

зазначених кандидатах. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили: провести повторне голосування по п’яти кандидатах, які набрали 

однакову кількість голосів. 

 

Слухали: Кузьмич Г.В. щодо оголошення підсумків голосування  з обрання 

складу громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації (протокол №3 лічильної комісії, додається). 

 

№ 

з/п 

ПІБ уповноваженого 

представника  

Назва інституту громадянського 

суспільства 

Кіль- 

кість 

голосів  

1 
Парафейніков Борис 

Дмитрович 

ГО "Солом’янська районна організація 

ветеранів м.Києва" 
56 

2 
Ганзевич Наталя 

Іванівна 

ГО "Асоціація ділових жінок 

Солом`янського району м. Києва" 
53 

3 
Демура Андрій 

Юрійович 

ГО "Захисники України" 
51 

4 
Папуша Олена 

Валентинівна 

ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі 

Караваєві»  
51 

5 
Гернега Лариса 

Михайлівна 

ГО "Соломянська районна організація 

товариства Червоного Хреста міста 

Києва" 

50 

6 
Кваша Світлана 

Нестерівна  

ОСН "Комітет мікрорайону 

"Грушківський"  
49 

7 
Редько Клара 

Миколаївна 

ОСН «Комітет мікрорайону «Совки»  
49 

8 
Абашін Дмитро 

Юрійович 

ГО «Клуб Зен-кван-До» 
46 

9 
Кузьмич Галина 

Василівна 

ГО  "Ротарі Клуб "Київ - Центр"  
46 

10 
Стародуб Павло 

Миколайович 

Релігійна організація "Парафія Святого 

Іоанна Хрестителя" 
46 

11 
Прокопчук Світлана 

Василівна 

БО "Благодійний фонд "Київ Арт Тайм" 
45 

12 
Шарафетдінов  

Петро Ільясович 

БФ "Солом"янка" 
45 
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№ 

з/п 

ПІБ уповноваженого 

представника  

Назва інституту громадянського 

суспільства 

Кіль- 

кість 

голосів  

13 

Грінченко Вадим 

Русланович 

 

БО "Благодійний фонд "Наш дім - 

Солом"янка" 43 

14 

Козубенко  

Юрій Олексійович 

 

ГО "Слон" 

43 

15 
Марченко  

Віктор Станіславович 

ГО "Турецьке містечко ("Кадетський 

гай") 
43 

16 

Петрик  

Анатолій 

Володимирович 

ОСН "Комітет мікрорайону "Відрадний" 

42 

17 
Фісунова  

Любов Василівна 

БО "Благодійний фонд "Діти Чорнобиля 

за виживання" 
42 

18 
Гороховська  

Ганна Миколаївна  

ГО "Фонд підтримки підприємництва та 

малого бізнесу "Благо" 
40 

19 
Манжула  

Андрій Євгенович 

ВГО "Глобальна федерація таеквон-до 

України" 
40 

20 
Базела  

Дмитро Дмитрович 

ГО "Дитячий спортивно-танцювальний 

клуб "Калейдоскоп" 
39 

21 
Бакалінський  

Гліб Вікторович 

Газета "Солом`янка" 
39 

22 

Безуглий  

Михайло 

Олександрович 

Первинна профспілкова організація 

співробітників Національного 

технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 

39 

23 
Ляленко  

Валерій Валерійович 

ГО "Порядок" 
39 

24 
Струтинський  

Іван Васильович 

ГО "Фронтовик" 
39 

25 
Антропов  

Олександр Дмитрович 

БФ «Творчі діти»  
38 

26 
Оніщенко  

Дмитро Миколайович 

Асоціація «Телекомунікаційна палата 

України»  
38 

27 
Остапець  

Світлана Іванівна 

Первинна профспілкова організація 

Національного університету оборони 

України 

38 

28 
Гобова Марія 

Анатоліївна 

ГО "Патріотичний Рух "Січові Стрільці" 
37 

29 
Коваленко Володимир 

Миколайович 

БО"Апостол Петро" 
37 

30 
Лавренова Катерина 

Юліївна 

ГО "Громадський рух "Вільні 

громадяни" 
37 

31 
Руденко Віталій 

Володимирович 

ВГО "Фундація "Громадський рух 

"Українці проти туберкульозу" 
37 

32 
Хуснутдінова Ельміра 

Канафіївна 

ГС "Асоціація татарських і башкірських 

промисловців та підприємців України" 
37 
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№ 

з/п 

ПІБ уповноваженого 

представника  

Назва інституту громадянського 

суспільства 

Кіль- 

кість 

голосів  

33 

Харченко Василь 

Петрович 

 

ГО "Застава Караваєві Дачі" 

35 

34 
Вергун Олександр 

Миколайович ГО "Довіра людей" 
34 

35 
Харченко Сергій 

Володимирович 

ГО""Асоціація пляжного футболу 

України" 
33 

Лічильна комісія вирішила вважати обраною на 2015-2017 рр. громадську раду 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації у наведеному вище 

складі. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили: вважати обраною на 2015-2017 рр. громадську раду при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

 

По третьому питанню: 

Слухали: Оніщенка Д.М. – уповноваженого представника «Асоціації 

«Телекомунікаційна палата України» про доцільність проведення першого засідання 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації   

найближчим часом та запропонував 14 липня 2015 року. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили: провести 14.07.2015 року перше засідання громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.  

 

Слухали: Харченка В.П. з пропозицією підготовки на наступне засідання 

громадської ради проекту Положення про громадську раду при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили: доручити Харченку В.П. підготовити на наступне засідання 

громадської ради проект Положення про громадську раду при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

  

Порядок денний установчих зборів для формування складу громадської ради 

при Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації   вичерпано. Збори 

вважати такими, що відбулися. 

 

 

 

Голова установчих зборів                                                              П. Шарафетдінов 

  

Секретар установчих зборів                                                                 О. Папуша   
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