
Протокол засiдання iнiцiативноi робочоi групи з пiдготовки установчих
зборiв для формуваIIня нового складу Громадськоi ради при ГолосiiЪськiй

районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii
льз

м. Киiв, просп. Голосiiвський,42
каб.415

ПРИСУТНI:

Грицай Ольга Анатолiвна головний спецiалiст вiддiлу
органiзацiйноТ роботи, внутрiшньоi
полiтики та зв'язкiв з громадськiстю

Журавель Щмитро нач€Lпьник юридичного вiддiлу
Володимирович
Семенова Алiна Iгорiвна членкиня |ромадськоi органiзацiТ

<Екозагiн>

Щика_lrенко Тамара BiKTopiBHa керiвник ОСН <<KoMiTeT мiкрорайону
<<Пирогiв>>

Терентьев Всеволод Валерiйович голова громадськоi органiзацii
<<ГолосiIвська криiЪка>

1.СЛУХАЛИ:
Терентьева з пропозицiею про дол}п{ення iнститутiв громадського суспiльства,
якi подали пакет документiв для формування нового складу ГромадськоТ ради
при Голосiiвськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiТ пiсля 12.00
16 червня 2021' року, подовживши TepMiH подачi до 2З.59 16 червня 2021року.
ГОЛОСУВАЛИ:
За--6
Проти -- 0,
Утримались -- 0.

ВиРIШиЛИ:

22 червня 202l року, l 1.00

Члени iнiцiативноТ робочоi групи з пiдготовки установчих зборiв для
формування нового складу Громадськоi ради при Голосiiвськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрацii б осiб:

!унасвськаСофiяАнатолiiвна керiвникапаратуадмiнiстрацii

,Щолучити iнститути громадського суспiльства, якi подztли пакет документiв для

формування нового скJIаду Громадськоi ради при ГолосiiЪськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрацiТ пiсля 12.00 16 червня 2021 року, подовживши
TepMiH подачi до 23.59 16 червня 2021_ року

2.СЛУХАЛИ:
Грицай О.А. з iнформацiею про отриманi пакети документiв вiд IГС. Грицай О.А.
повiдомила, що отримано 87 комплектiв документiв, якi потрiбно опрацюватита
при виявленнi недолiкiв вiддати на доопрацювання представникам IГС.
Щикаленко Т.В. запропонувала розглянути документи вiд IГС та оприлюднити

рiшення про iнформування IГС з пропозицiею усунення невiдповiдностi
документiв, у разi ix виявлення, до 24.06.2021 року на сайтi ГолосiiвськоТ



районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в роздiлi <<громадська Рада) та на

електронну пошту IГС
ГОЛОСУВАЛИ:
За--б
Проти -- 0,

Утримались -- 0.

ВиРIшиЛИ:
Розглянути пакети документiв вiд IгС та опублiкувати рiшення про

iнформуВаннЯ IГС З пропозиЦiею усунення невiДповiдноСтi документiв, у разi ix
u""uп.""Я, До 24.06.2о21 рокУ на сайтi ГолосiiвськоТ районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii в роздiлi кГромадська Рада> та на електронну пошту IГС

3.сЛУьЛИ:
Грицай о.д. з пропоЗицiею' щодо TepMiHiB затвердЖення спискiв Iгс, якi

братимуть участь в установчих зборах та IГС, яким вiдмовлено в участi, 
_ _|_

гричай о.д. запропонувала оприлюднити рiшення про затвердження спискlв

IiC, якi братимуТь участЬ в устаноВчих зборах та IГС, яким вiдмовлено в участi,
iз зазначенням пiдстави, до 0 |.07 .2О2| року на сайтi ГОЛОСiiВСЬКОi РаЙОННОТ В

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в роздiлi <<Громадська Рада>

ГОЛОСУВАЛИ:
За--6
Проти -- 0,
Утримались -- 0.

ВИРIШИЛИ:
Рiшення про затвердження спискiв IГС, якi братимуть участь в установчих
зборах та Iгс, "*", вiдмовлено в yracTi, iз зазначенням пiдстави, буле

оприлюДнено до 01 .07.202| рокУ на сайтi Голосiiвськоi районноi в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрацii в роздiлi <<Громадська Рада>>,

4.СЛУХАЛИ:
семенову з iнформацiею про звернення вiд представникiв Iгс, щодо

перенесення cTpoKiB проведення установчих зборiв у зв'язку з вiдпускним

перiодом.
Терентьсв В.В. запропонував перенести установчi збори, щодо формування
нового складУ ГромадськоТ ради при Голосiiвськiй районнiй в MicTi Киевi

державнiй адмiнiстрацii з 16 липня2021 року на 08 липня 202I року на 11.00.

ГОЛОСУВАЛИ:
За--6
Проти -- 0,
Утримались -- 0.

ВИРIШИЛИ:
Перенести установчi збори, ЩоДо формування нового складу ГромадськоТ ради
.,р" Гопосiйськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii з 1б липня2021

рЬ*у на 08 липня 2О2| року на 11.00. Рiшення опублiкувати на сайтi ГолосiТвськоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в роздiлi <Громадська Рада> до

24 червня2021 року.



адмiнiстрацii в роздiлi

polry.
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Щикаленко Тамара BiKTopiBHa

Гриuй Олъга Анатолiiвна

, М"""съка Софiя Анатолiiвна

Журавелъ Щдчrитро Володимирович

Семенова Алiна BiKTopiBHa

I
I \ý Терентъев Всеволод Валерiйович


