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ПРОТОКОЛ

2-го засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 
інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської 

ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

м. Київ, вул. Кошиця, 11 «09» березня 2017р.

Із загального складу 13 на засіданні присутні 10 членів Ініціативної групи -  
кворум є, засідання повноважне приймати рішення з питань порядку 
денного.

Присутні на засіданні члени Ініціативної групи:
Вітомський Ю.Л.
Короток Г.Р.
Гвоздьова С.М.
Лисенко О.П.
Башлик М.А.
Назаренко Б. С.
Туркеня І.Г.
Педенко С.В.
ГойкоТ.О.
Волосян В.І.

Слухали: Вітомського Ю.Л., який запропонував розпочати засідання 
Ініціативної групи..
Голосували: «за» - одноголосно 
Рішення прийнято.

Слухали: Вітомського Ю.Л., який запропонував затвердити наступний 
проект порядку денного^

1. Про регламент роботи Ініціативної групи.
2. Про затвердження тексту повідомлення Ініціативної групи про підготовку 

та проведення Установчих зборів за участю інститутів громадянського 
суспільства для формування складу громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації.

3. Про графік чергування членів Ініціативної групи.
Голосували: «за» - одноголосно
Рішення прийняті.
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Питання №1
Слухали: Вітомського Ю.Л. «Про регламент роботи Ініціативної групи».
Вирішили:

1. Скасувати п.1.2 протоколу 1-го засідання засідання ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського 
суспільства для формування складу громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації від 02.03.2017.

2. Затвердити час прийому документів від інститутів громадянського 
суспільства для участі в Установчих зборах за участю інститутів 
громадянського суспільства для формування складу громадської ради при 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації: пн-чт: 14.00- 
17.30, пт: 14.00-16.30.

Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийняті.

Питання №2
Слухали: Вітомського Ю.Л. «Про затвердження тексту повідомлення 
Ініціативної групи про підготовку та проведення Установчих зборів за участю 
інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської 
ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації». 
Вирішили:

_ 1. Затвердити текст повідомлення Ініціативної групи про підготовку та 
проведення Установчих зборів за участю інститутів громадянського 
суспільства для формування складу громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації наступного змісту 
(Додаток 1).

2. Розмістити текст повідомлення Ініціативної групи про підготовку та 
проведення Установчих зборів за участю інститутів громадянського 
суспільства для формування складу громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації на офіційному веб-сайті 
Дарницької РДА у рубриці «Громадська рада».

Голосували:
«за» - одноголосно.
Рішення прийняті.

Питання №3
Слухали: Вітомського Ю.Л. «Про графік чергування членів Ініціативної 
групи».
Вирішили:

1. Затвердити графік чергування членів Ініціативної групи (згідно наданих 
пропозицій) (Додаток 2).

2. Членам Ініціативної групи організувати чергування згідно графіку.
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Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийняті.

Слухали: Вітомського Ю.Л., який запропонував завершити 2-ге засідання 
Ініціативної групи.
Голосували: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова Ініціативної групи 
Вітомський Ю.Л.

Секретар Ініціативної групи 
Педенко С.В.



ДОДАТОК 1

ПОВІДОМЛЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ 
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

ПРИ ДАРНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, 
благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, 
асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів 
масової інформації (далі —  інститути громадянського суспільства), які 
зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території 
України, прийняти участь в установчих зборах Громадської ради при 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, які 
відбудуться 27 квітня 2017 року. Місце проведення установчих зборів -  
актова зала Дарницької РДА, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 11. Початок 
зборів о 17 годині.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при 
Дарницькій районній в місті Києві державної адміністрації до ініціативної 
групи (згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. N  996) необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою 
керівного органу інституту громадського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами 
ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який 
одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника ЕГС із зазначенням його 
прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи (навчання), посади 
в ІГС, контактної інформації та з указанням мотивації кандидата бути 
обраним до складу Громадської ради;

копія виписки (або свідоцтва) з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій та витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань 
його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання ІГС як володільцем бази персональних даних 
його членів згоди делегованого ним представника на обробку його 
персональних даних;

інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, 
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання 
інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових 
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації



державної політики у відповідній сфері та інформування про них 
громадськості тощо (насамперед в Дарницькому районі м. Києва та м. 
Києві) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут 
громадянського суспільства працює менше року, —  за період діяльності); 
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 
громадянського суспільства, номер контактного телефону

Документи подає особисто делегований представник ІГС або 
керівник ІГС.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть ІГС та 
кандидат до складу Громадської ради.

Порядок 'розгляду поданих документів та підстави для відмови 
представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно 
Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

Документи, оформлені належним чином, приймаються ініціативною 
групою до 28 березня 2017 року включно за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця, буд. 11, каб. 225; 
у робочі дні - з 14.00 до 17.30 години, 
у п ’ятницю - з 14.00 до 16.00 години.

Порядок проведення установчих зборів 
Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений 
представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу 
громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, 
заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена 
попереднього складу громадської ради про її діяльність, а також 
обирається новий склад громадської ради.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом 
рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих 
зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського 
суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та 
не може становити більш як 35 обіб.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному 
представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство 
в громадській раді є індивідуальним.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається 
протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, 
підписується головою та секретарем установчих зборів і подається 
органові.
Відповідальна особа: Педенко С.В., тел. 565-15-27; email: gr-drda@ukr.net

mailto:gr-drda@ukr.net


Відомості про склад Ініціативної групи

№
п/п

ШБ Назва організації

1 Коляда Наталія Валентинівна Член ініціативної групи, 
начальник відаіду з питань 
внутрішньої політики, зв’язків 3 
громадськістю та засобами масової 
інформації Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації

2 Педенко Сергій Валерійович Секретар ініціативної групи, 
головний спеціаліст відділу з 
питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськістю та 
засобами масової інформації 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

3 Назаренко Богдан 
Станіславович

Член ініціативної групи, 
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

4 Вітомський Юрій Леонідович Голова ініціативної групи, 
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

5 Туркеня Інна Григорівна Член ініціативної групи, 
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

6 Лисенко Олександр Петрович Член ініціативної групи, 
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

7 Волосян Василь Іванович Член ініціативної групи, 
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

8 Гвоздьова Світлана 
Михайлівна

Член ініціативної групи,
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

9 Гайко Тетяна Олексіївна Член ініціативної групи, 
Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

10 Заїка Надія Федорівна Член ініціативної групи,



Благодійний фонд «Безпечна 
Дкрншр»'

11 Сторожук Сергій 
Анатолійович

Член ініціативної групи, 
Громадська організація 
«Піклувальна рада гімназії №315®>

12 '' Королюк Г еннадій 
Зодіонович

Член ініціативної групи,
Громадська спілка «Братерство 
учасників бойових дій України»

13 Башлик Марія Анатоліївна Член ініціативної групи, 
Громадська організація «Безпека 
та інновації навчальним закладам»



Додаток 2

Графік чергування членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу 

громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній
адміністрації

№ ПІБ Дата Час чергування
1 Вітомеьішй Ю.Л., Туркеня І.Г. 13.03.2017

2 Гойко ТО., Лисенко О.П. 14.03.2017

3 Кородюк Г.Р., Гвоздьова С.М. 15.03.2017

4 ГоЙко Т.О., Вітомський ЮШ. 16.03.2017

5 Башлик М.А., Лисенко О.П. 17.03:2017

6 Волосян В.І., Назаренко Б.С. 20.03.2017

7 Гойко Т.О., Назаренко Б.С» 21.03.2017

8 Корсеток Г.Р., Гвоздьова С.М» 22.03.2017

9 Волосин В.І., Гвоздьова С.М. 23.03.2017

10 Королюк Г.Р., Гвоздьова С Ж 24.03.2017

11 Башлик М.А., Гвоздьова С.М. 27.03.2017

12 Гойко Т.О., Лисенко О.П. 28.03.2017


