
Протокол засiдання iнiцiативпоi робочоi групи з пiдготовки установчпх
зборiв для формуванIrя нового складу Громадськоi радлl при Голосiiвськiй

районнiй в MicTi Киевi дерrкавнiй адмiнiстрацii
ль4

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

ПРИСУТНI:
Члени iнiцiативноi робочоi групи з

формування нового скJIаду Громадськоi
Кисвi державнiй адмiнiстрацii б осiб:

,Щунаевська Софiя АнатолiiЪна
Березовський Володимир
Iванович
Журавель ,.Щмитро
Володимирович
Семенова Алiна Iгорiвна

Щикаленко Тамара BiKTopiBHa

Терентьев Всеволод Ва-перiйович

1.СЛУЬЛИ:
Семенова Д.I. з iнформацiею, щодо опрацювання пакетiв документiв вiд IГС.
Семенова A.I. повiдомила, що станом на 23.59 1б червня 202l року в

електронному виглядi було подано 87 пакетiв документiв, станом на2З черВня

2021 року опрацьованi Bci пакети документiв. Семенова A.I. також повiдомила,

що серед прийнятих пакетiв документiв 42 вiд IГС прийнятi без зауваженЬ,

1 пакет документiв з значними порушеннями, 44 пакетiв документiв З

виявленими невiдповiдностями.
Терентьев В.В. запропонував прийняти в роботу опрацьованi пакети документiв
вiд IГС та24.О6.2021 року опублiкувати рiшення на сайтi Голосiiвськоi раЙонноТ
в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii в роздiлi <<громадська Рада> та на

електронну пошту IгС про iнформування IгС з пропозицiсю усунення
невiдповiдностi документiв до 28 червня 202| року вкJIючно.

ГОЛОСУВАЛИ:
За--6
Проти -- 0,

Утримались -- 0.

ВИРIШИЛИЗ
24 червня 2О2| року опублiкувати рiшення на сайтi ГолосiТвськоi райОнноТ в MicTi

киевi державноI адмiнiстрацii в роздiлi <громадська Рада> та на електронну

пошту IiC прО iнформуВаннЯ IГС З пропозицiею усунення невiдповiдностi

документiв до 28 червня202| року вкJIючно.

23 червня2021 року, 11.00

пiдготовки установчих зборiв для

ради при ГолосiiЪськiй районнiй в MicTi

керiвник апарату адмiнiстрацii
заступник голови адмiнiстрацii

нач€Lпьник юридичного вiддiлу

членкинlI громадськоТ органiзацii
<<Екозагiю>

керiвник ОСН <KoMiTeT мiкрорайону
<<Пирогiв>>

голова |ромадськоТ органiзацiТ
<ГолосiiЪська криiвка>



Заступник голови qдмiнiстрацii 
/

Керiвник апарату адмiнiстрацii

Начальник юридичного вiддilry /
(

Членкиня громадськоi
органiзацii <<Екозагiн>>

Керiвник ОСН <<KoMiTeT

мiкрорайону кПирогiв>>

Голова громqдськоi
органiзацii <<ГолосiiЪська
криiвко>

Березовський Володимир Iванови

4

i, ,, .Щунаевська Софiя АнатолiТвна

/ 
Журавель Дмитро Володимирови1

Семенова Алiна BiKTopiBHa

Щикаленко Тамара BiKTopiBHa

Терентьев Всеволод Ва.перiйович

)

/


