ПРОТОКОЛ
ІІІ 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,

«04» червня 2021 року

Із загального складу 8 на засіданні 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 – Трофімчук К.
Слухали: Тадлю І.П., яка запропонувала затвердити наступний проєкт порядку
денного:
1. Інформація щодо прийому документів від ІГС для участі в установчих зборах
для формування складу Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві
державній адміністрації.
2. Затвердження графіку опрацювання документів (на 7 робочих днів).
3. Підготовка листів на Деснянське Управління Поліції ГУНП у місті Києві, КП
«Муніципальна варта» (щодо охорони громадського порядку під час установчих
зборів) та на керівника Київського медичного коледжу (щодо актової зали).
4. Інші питання.
Голосували: «за» ‒ одноголосно

ПИТАННЯ 1:
Слухали: Тадлю І.П., 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 (далі – Установчі збори) 271 інститут громадянського суспільства
(далі - ІГС).
Вирішили: взяти інформацію до врахування та опрацювання.
Голосували: «за» ‒ одноголосно.
Рішення прийнято.
ПИТАННЯ 2:
Слухали: Тадлю І.П., яка запропонувала розглянути документи, що надійшли
від ІГС для участі в Установчих зборах з вхідними номерами 01-271.
Затвердити графік опрацювання документів 7 робочих днів.
Вирішили: Розглянути документи протягом 7 робочих днів та відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019) про
виявлені недоліки в оформлені документів повідомити ІГС у термін до 20 червня
включно
Голосували: «за» ‒ одноголосно.
Рішення прийнято.
ПИТАННЯ 3:
5. Слухали: Тадлю І.П., яка запропонувала, задля охорони громадського
порядку підготовити листи на Деснянське Управління Поліції ГУНП у місті
Києві, КП «Муніципальна варта» та на керівника Київського медичного коледжу
(щодо актової зали).
6. Вирішили: підготовити листи на Деснянське Управління Поліції ГУНП у
місті Києві, КП «Муніципальна варта» до 20 червня 2021 року та на керівника
Київського медичного коледжу (щодо актової зали) до 16 червня 2021 року.
Голосували: «за» ‒ одноголосно
Інших пропозицій не надійшло.
Рішення прийнято.
Голова ініціативної групи
Секретар ініціативної групи

________________ Ольга МАШКІВСЬКА
_____________ Світлана ЗІЧЕНКОВА

