
ПРОТОКОЛ №3 

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: 24.05.2021        10-00 

Присутні: 

Із загального складу 8 на засідання присутні 6 членів 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) – 

кворум є,  засідання повноважне приймати рішення з питань порядку 

денного.  

 

Присутні на засіданні члени Ініціативної групи: 

1. Базік Олег Миколайович 

2. Голінська Юлія  Володимирівна 

3. Овсянніков Олег Венедиктович 

4. Фоміних Сергій Амосович 

5. Черевко Наталія Петрівна 

6. Шум Вікторія Миколаївна 
 

Слухали: Черевко Н.П., яка поінформувала про те, що становм на 17 

годину 05 хвилин 18.05.2021 подали документи для участі в установчих 

зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування 

складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації (далі – Установчі збори) 42 інститути громадснського 

суспільства (далі – ІГС). Також на електрону адресу о 22 год 15 хв. надійшли 

документи від двох інститутів громадснського суспільства. 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував розглянути документи, що 

надійшли від ІГС для участі в Установчих зборах.  

Опрацьовані документи від  ІГС з вхідними документами 01 -42. 

Вирішили: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» ( в редакції постанови Кабінету Міністрів 



України від 24.04.2019 №353)) – про виявлені недоліки в оформленні 

документів повідомити ІГС у термін до 31.05.2022 року включно 

Голосували: «за» – одноголосно 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Базіка О.М., який поінформував про недопущення двух 

представників громадських організацій до участі в установчих зборах в 

зв’язку з не дотриманням регламенту подання документів (додаток: 2 листа-

відмови) 

Голосували: «за»- одноголосно 

Рішення прийнято. 
 

Слухали: Базіка О.М.,  який запропонував провести наступне засідання 

Ініціативної групи 02.06.2021 року о 10-00 у приміщенні Дніпровської 

районної в місті Києві державній адміністрації 

Голосували: «за»- одноголосно 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова      О.Базік 

 

Секретар      Н.Черевко 


