
 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання ініціативної групи для формування нового складу Громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

20 червня 2019 року                                               просп. Повітрофлотський, 41                                             

16.00                                                                                 каб. 437 

 

 

Присутні: 7 представників ініціативної групи для формування складу Громадської 

ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – 

ініціативна група):Вишняк  О. Я., Волков О. М., Єрко Н. П., Кушніренко П. А., 

Парфьонова О. І., Татаровська О. Б., Шульга А. О. 

Відсутні: 1 представник ініціативної групи: Панченко О. С. 

 

Порядок денний: 

1. Звіт щодо поданих Інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС) 

документів для участі в установчих зборах по формуванню нового складу 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації 2019-2021 р.р.  

2. Розгляд та опрацювання поданих ІГС до ініціативної групи документів на 

відповідність вимогам чинного законодавства. 

3. Різне. 

Слухали: Волкова О.М., голову ініціативної групи, який проінформував присутніх, 

що, на виконання розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації», на засіданні присутні члени ініціативної групи , а 

саме: Вишняк  О. Я., Волков О. М., Єрко Н. П., Кушніренко П. А., Парфьонова О. І., 

Татаровська О. Б., Шульга А. О. 

Волков О.М. запропонував розпочати засідання ініціативної групи. 

Голосували: «За»-одноголосно 

Вирішили: розпочати засідання ініціативної групи та провести його у 

відповідності до запропонованого головуючим порядку денного. 

 

По першому питанню 
Слухали: Кушніренко П.А. – секретаря ініціативної групи, яка довела до відома 

присутніх інформацію щодо поданих ІГС документів для участі в установчих зборах 

по формуванню нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

Кушніренко П.А. довела до відома присутніх, що, на виконання протоколу від 

27 травня 2019 року № 1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

щодо обрання нового складу Громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації, прийом документів від ІГС для участі в установчих 

зборах по формуванню нового складу Громадської ради тривав з 03 червня 2019 року 

до 18 червня 2019 року включно (до 17.00), понеділок – четвер з 14.00 до 17.00, 

п’ятниця з 14.00 до 16.00 (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, 

просп. Повітрофлотський, 41, 4-й поверх, кім. 437, згідно з відповідним графіком. 

Станом на 19 червня 2017 року прийнято 54 пакети документів. 



 

Слухали: Волкова О.М., який, переглянувши журнал реєстрації, зазначив, що 

при реєстрації організацій не було допущено помилок та виправлень. 

Волков О.М. запропонував поставити на голосування питання щодо прийняття 

рішення стосовно прийнятих документів, і наголосив, що експертизі підлягають всі 

54 пакета документів.  

Голосували:  

«За» – одноголосно. 

Вирішили: експертизі підлягає 54 пакета документів, поданих від ІГС. 

 

По другому питанню 

Слухали: Волкова О. М., який запропонував членам ініціативної групи перейти 

до розгляду та здійснення експертизи поданих ІГС до ініціативної групи пакетів 

документів на відповідність вимогам чинного законодавства. 

Голосували:  

«За» - одноголосно. 

Вирішили: членам ініціативної групи перейти до розгляду та здійснення 

експертизи пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи на відповідність 

вимогам чинного законодавства, створивши 3-и експертні групи по 2-а члени в 

кожній. 

Волков О.М. довів до відома всіх присутніх, що, станом на 18.00 год. 20 червня 

2019 року, членами ініціативної групи здійснено експертизу 54 пакетів документів. 

 

Слухали: Кушніренко П.А. довела до відома присутніх підсумок проведеної 

роботи та результати проведеної експертизи пакетів документів, поданих від ІГС.  

Проведено експертизу - 54 пакетів документів, з них:  

без зауважень - 38 пакетів документів; 

із зауваженнями ініціативної групи по результатам експертизи – 16 пакетів.  

 

Слухали: Парфенову О.І.. із пропозицією направити представникам тих ІГС, які 

подали документи не в повному обсязі, згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики» (редакція від 07.05.2019, підстава – 

353-2019-п), листи з пропозицією усунути недоліки в п’ятиденний термін. 

Голосували: «За»-одноголосно  

Вирішили: направити листи з пропозицією усунути недоліки в п’ятиденний 

термін представникам ІГС, які подали документи не в повному обсязі (станом на 

19.06.2017), у визначений протоколом від 27.05.2019 № 1засідання ініціативної групи 

з підготовки установчих зборів щодо обрання нового складу Громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації термін. 

 

По третьому питанню  

Слухали : Волкова О.М., який запропонував провести ІІІ засідання ініціативної 

групи 02 липня 2019 року. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

    Вирішили: провести IIІ засідання ініціативної групи  02 липня 2019 року. 

 

Голова                           Олександр ВОЛКОВ  

 

Секретар                                      Поліна КУШНІРЕНКО 


