
ПРОТОКОЛ 

IV-V засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування нового складу Громадської ради при Деснянській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

 

 

м. Київ, вул. Маяковського, 29,      «14» червня 2021 року 

«22» червня 2021 року 

 

Із загального складу 8 на засіданнях присутні 8 членів ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства 

для формування складу громадської ради при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі – Ініціативна група) (лист реєстрації додається) – 

кворум є, засідання повноважне приймати рішення з питань порядку денного. 

 

Присутні на засіданні члени Ініціативної групи: 

Аракелян Артур Олександрович 

Дудник Сергій Володимирович 

Зіченкова Світлана Миколаївна 

Машківська Ольга Володимирівна 

Плотникова Оксана Сергіївна 

Салькова Майя Михайлівна 

Тадля Ірина Петрівна 

Хало Юлія Леонідівна 

 

Присутній представник ІГС –Костянтин Трофімчук 

 

Слухали: Тадлю І.П., яка запропонувала затвердити наступний проєкт порядку 

денного: 

1. Про відповідність поданих документів для участі в установчих за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради 

при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації до Типового 

положення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.11.2010 № 996 «Про громадську раду при міністерстві, іншому центральному 

органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 

Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та 

Севастополі державній адміністрації»; 

2. Затвердження графіку опрацювання документів (на 7 робочих днів); 

3. Повідомлення про усунення недоліків протягом 5 робочих днів. 

4. Інші питання. 



Вирішили: взяти інформацію до врахування та опрацювання. 

ПИТАННЯ 1:  

Слухали: Салькову М.М., яка поінформувала про те, що станом на 02.06.2021 

подали документи для участі в установчих зборах за участю інститутів 

громадянського суспільства для формування складу громадської ради при 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Установчі 

збори) 272 інститут громадянського суспільства (далі - ІГС). 

Вирішили: взяти інформацію до врахування та опрацювання.  

Голосували: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

ПИТАННЯ 2: 

Слухали: Плотникову О.С., яка запропонувала розглянути документи, що 

надійшли від ІГС для участі в Установчих зборах за номерами 01-272. 

Затвердити графік опрацювання протягом 7 робочих днів. 

Вирішили: взяти інформацію до врахування та опрацювання. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.  

№ 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 з 14.06-15.06.2021 включно,. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

ПИТАНН 3: 

Слухали: Тадлю І.П., яка поінформувала про те, що інститути громадянського 

суспільства (далі - ІГС), у яких були виявлені недоліки були поінформовані в 

електронній формі про таку невідповідність з пропозицією усунення зазначених 

недоліків протягом п’яти робочих днів з (14.06.2021 до 18.06.2021). Станом на 

18.06.2021 - 8 ІГС не усунули виявлені недоліки в документах та 16 

представників ІГС відкликали своїх делегатів. 

Отже, з 272 поданих пакетів документів: 

- допущено до участі – 247; 

- відкликали своїх делегатів – 16; 

- подано не вчасно – 1 пакет документів; 

- не усунули недоліки у поданих документах – 8 ІГС 

 

Вирішили: Відмовити 8 ІГС в участі в Установчих зборах та 25 пакетів 

документів, що відкликали своїх делегатів – врахувати в роботі,  допустити до 

участі в Установчих зборах – 247 делегатів від ІГС. 



Голосували: «за» - 7, «Проти» - 1 

Рішення прийнято. 

 

ПИТАННЯ 4: 

Слухали: Тадлю І.П., яка запропонувала затвердити проєкт порядку денного 

проведення установчих зборів за участю ІГС для формування складу громадської 

ради при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Вирішили: Затвердити проєкт порядку денного проведення установчих зборів 

за участю ІГС для формування складу громадської ради при Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

Проєкт порядку денного 

проведення Установчих зборів з формування складу Громадської ради при 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 

1. Звіт ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів 

для формування складу Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

2. Оголошення кількості присутніх представників ІГС, що братимуть участь в 

установчих зборах з формування складу Громадської ради при Деснянській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Обрання керівного складу Установчих зборів з формування складу 

Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації (голови, заступника голови, секретаря та лічильної комісії). 

4. Затвердження регламенту проведення Установчих зборів. 

5. Визначення кількісного складу Громадської ради при Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

6. Проведення рейтингового голосування для обрання нового персонального 

складу Громадської ради та підрахунок голосів. 

7. Оголошення результатів голосування та складу громадської ради. 

Затвердження протоколу лічильної комісії. 

8. Підведення підсумків засідання. Заключне слово головуючого на установчих 

зборах.  

 

ПИТАННЯ 5: 

Слухали: Тадлю І.П., яка запропонувала відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (в редакції 

постанови Кабінету міністрів України від 24.04.2019 № 353) оприлюднити 

список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах (за результатами перевірки документів, поданих інститутами 

громадянського суспільства) та список представників інститутів громадянського 



суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав 

для відмови на інтернет-порталі Деснянської РДА у розділі Громадська рада 

23.06.2021. 

 

 

Голова ініціативної групи   ________________ Ольга МАШКІВСЬКА 

 

 

Секретар ініціативної групи   _____________ Світлана ЗІЧЕНКОВА 


