
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. 114)  

Дата і час проведення: 15.04.2021   

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 12.04.2021  

року № 260 згідно з реєстрацією:  

1. Базік Олег Миколайович 

2. Голінська Юлія  Володимирівна 

3. Григор’єва  Оксана Володимирівна 

4. Кулініч Юлія Андріївна 

5. Овсянніков Олег Венедиктович 

6. Фоміних Сергій Амосович 

7. Черевко Наталія Петрівна 

8. Шум Вікторія Миколаївна 

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. Про обрання голови ініціативної групи  

3. Про обрання секретаря ініціативної групи 

4. Про регламент роботи ініціативної групи. 

5. Обговорення організаційних питань щодо підготовки проведення установчих 

зборів з формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Перше питання порядку денного: 

«Інформація начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Черевко Н.П.»  
 

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

Дніпровської районної в міІ І сті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 

року № 260 щодо створення ініціативної групи та запропонувала розпочати 

засідання ініціативної групи. 

 



Вирішили:  

1. Інформацію Черевко Н.П. взяти до відома. 

2. Відкрити засідання ініціативної групи. 

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

денний засідання ініціативної групи. 

Голосували: «за»- одноголосно 

Рішення прийнято. 

Друге питання порядку денного: 
 «Про обрання голови ініціативної групи»  

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

Представники ініціативної групи запропонували обрати головою ініціативної 

групи Базіка О.М. 

Вирішили:  

Обрати головою ініціативної групи Базіка Олега Миколайовича. 

Голосували: «за»- одноголосно 

Рішення прийнято. 
Третє питання порядку денного:  

«Про обрання секретаря ініціативної групи» 

Слухали: 

Член ініативної групи Овсянніков О.В. запропонував обрати секретарем 

представника від Дніпровської райдержадміністрації Черевко Н.П. 

Вирішили:  

Обрати секретарем ініціативної групи представника Дніпровської РДА – 

Черевко Н.П. 

          Голосували: «за» – одноголосно 

Рішення прийнято. 

Четверте питання порядку денного: 

«Про регламент ініціативної групи» 

Слухали: 

 Голову ініціативної групи Базіка О.М., який запропонував: 

- визначити час прийому документів від інститутів громадянського 

суспільства для участі в установчих зборах з формування громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: з 8:00 до 

13:00, з 14:00 до 17:00. 

- визначити місце прийому документів від інститутів громадянського 

суспільства для участі в установчих зборах з формування громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: бульвар 

Праці,1/1 каб.114-115. 

- дати прийому документів від інститутів громадянського суспільства для 

участі в установчих зборах з формування громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації визначити на наступному 

засіданні ініціативної групи; 

-  здійснювати чергування членів ініціативної групи відповідно списку членів 

ІГ (в алфавітному порядку). 

 



 

Вирішили: 

1. Визначити: 

- час прийому документів від інститутів громадянського суспільства для 

участі в установчих зборах з формування громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: з 8:00 до 

13:00, з 14:00 до 17:00; 

- місце прийому документів від інститутів громадянського суспільства 

для участі в установчих зборах з формування громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: бульвар 

Праці,1/1 каб.114-115. 

2. Дати прийому документів від інститутів громадянського суспільства для 

участі в установчих зборах з формування громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації визначити на наступному 

засіданні ініціативної групи. 

3. Здійснювати чергування членів ініціативної групи в дні і часи прийому 

документів ІГС відповідно списку членів ініціативною групи (в алфавітному 

порядку). 

4. Чергове засідання ініціативної групи провести 22 квітня 2021 року о 16.00. 

                Голосували: «за» - одноголосно. 

                Рішення прийнято. 

 

               Голова                           О. Базік 

             Секретар                                    Н.Черевко 


