
ПРОТОКОЛ №1 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування 

нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Місце проведення: Дніпровська районна в місті Києві державна 

адміністрація (бульвар Праці, 1/1, кім. 317)  

Дата і час проведення: 24.04.2017 р. 17.00 – 19.00  

Присутні: 

Члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації (далі 

ініціативна група) відповідно до розпорядження Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 14.04.2017 року № 189 згідно з 

реєстрацією:  

1. Базік Олег Миколайович  

2. Бардис Андрій Вікторович 

3. Беляєв Станіслав Андрійович   

4. Бондар Володимир Васильович 

5. Бринь Олег Миколайович 

6. Віровцев Володимир Юрійович    

7. Зачепило Світлана Володимирівна 

8. Комаренко Сергій Володимирович 

9. Кириченко Ольга Михайлівна 

10. Кругляк Михайло Суренович 

11. Лапін Олексій Олександрович 

12. Майоров Вадим Юрійович 

13. Матвієнко Віктор Васильович 

14. Остриков Михайло Валентинович 

15. Островська Каріна Вадимівна 

16. Павленко Анатолій Микитович  

17. Пентєгов Володимир Анатолійович 

18. Смичок Олег Борисович 

19. Стукота Сергій Анатолійович 

20. Черевко Наталія Петрівна 

21. Фоміних Сергій Амосович 

22. Шушакова Лейла Пулатівна 

 



Із загального складу 23 на засіданні присутні 22 члени ініціативної групи – 

кворум є. Засідання повноважне приймати рішення з питань порядку 

денного. 

На засіданні присутні представники Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації: заступник голови - Загородня А.В.,  керівник 

апарату - Кузнєцов І.А. та депутат Київради Буділов М.М. 

Порядок денний:  

1. Інформація начальника відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Черевко Н.П.  

2. Обрання голови та заступника голови ініціативної групи  

3. Обрання секретаря ініціативної групи 

4. Затвердження повідомлення ініціативної групи. 

5. Обговорення організаційних питань по підготовці проведення 

установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при 

Дніпровській РДА. 

6. Різне. 
 

Слухали: Черевко Н.П., яка поінформувала присутніх про 

розпорядження щодо створення ініціативної групи та запропонувала 

розпочати засідання ініціативної групи. 

 Голосували: «за»- одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Представники інститутів громадянського суспільства познайомилися 

між собою, повідомивши, які організації вони представляють. 
 

Слухали: Черевко Н.П., яка запропонувала затвердити порядок денний 

засідання ініціативної групи. 

Голосували: «за»- одноголосно 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Черевко Н.П., яка запропонувала обрати голову ініціативної 

групи. 

Представники ініціативної групи запропонували обрати головою 

ініціативної групи серед наступних представників: Павленка А.М., 

Базіка О.М., Смичка О.Б. та Комаренка С.В. 

Павленко А.П. та Комаренко С.В. – зняли свої кандидатури. 
 

Павленко А.М. запропонував ввести посаду заступника ініціативної 

групи. Провести рейтингове голосування. Відповідно до голосування 



той хто набере більше голосів, буде голова, а хто менше буде його 

заступником. 

Всі присутні підтримали дану припозицію. 
 

Черевко Н.П. ставить питання щодо обрання голови на голосування. 

Голосували: «за» Базіка О.М. – 10; 

    «за» Смичка О.Б. – 8  

«утрималися» - 3  

Вирішили:  

1. Головою ініціативної групи обрати Базіка О.М. 

2. Заступником голови ініціативної групи обрати Смичка О.Б. 

Рішення прийнято. 

Голова ініціативної групи Базік О.М. продовжив засідання. 

Наступне питання порядку денного: про обрання секретаря ініціативної 

групи. 

Член ініативної групи Віровцев В.Ю. запропонував кандидатуру Островської 

К.В., а члени ініціативної групи Бринь О.М. та Зачепило С.В. запропонували 

обрати секретарем представника від Дніпровської райдержадміністрації 

Черевко Н.П. 

Голова ініціативної групи ставить питання щодо обрання секретаря на 

голосування. 

Голосували: «за» Островську К.В. – 8; 

   «за» представника від Дніпровської РДА  – 10. 

Вирішили:  

Обрати секретарем ініціативної групи представника Дніпровської РДА – 

Черевко Н.П. 

Наступне питання порядку денного: затвердження повідомлення ІГ. 

Слухали: Голову ініціативної групи, який повідомив, що членам ініціативної 

групи роздано зразок повідомлення ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів з формування громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. Всі представники ініціативної 

групи ознайомилися з ним. Які будуть пропозиції та зауваження? 

Остріков М.В. запропонував провести установчі збори 14 червня 2017 року. 

Комаренко С.В. запропонував прийом документів здійснювати в робочі дні з 

14.00 до 18-00 години, у п’ятницю з 14.00 до 16.30. Останній день подання 

заяв до ініціативної групи 15 травня 2017 року. 



Голова ініціативної групи Базік О.М.запропонував чергування здійснювати 

відповідно списку членів ІГ (в алфавітному порядку). 

До проекту повідомлення було внесено зазначені зауваження та пропозиції. 

Голова поставив питання на голосування. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили:  

1. Затвердити повідомлення. 

2. Розмістити повідомлення на офіційній субвеб-сторінці Дніпровської 

адміністрації до 27 квітня 2017 року. 

Наступне засідання ініціативної групи заплановано провести 11.05.2017 

року  о 17.00.  

 

 

Голова      О. Базік 

Секретар      Н. Черевко 


