
ПРОТОКОЛ № 1 від 12.05.2015 р. 
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування 

громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації
(далі -  ініціативна група)

Місце проведення: Святошинська РДА (к. 320)
Дата проведення: 12.05.2015 р.
Час проведення: 15.00
Присутні: учасники ініціативної групи в кількості 11 осіб (список реєстрації додається) 
Відсутні: немає

Слухали: Романенко І.О. -  начальника відділу питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка наголосила, що кількість присутніх членів громадської ради дозволяє 
приймати рішення і запропонувала розпочати засідання.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили: розпочати засідання

Порядок денний:
1. Обрання керівних органів ініціативної групи.
2. Визначення місця, дати, часу, порядку проведення установчих зборів для формування 

складу громадської ради.
3. Затвердження переліку документів, які мають бути подані до ініціативної групи 

інститутами громадянського суспільства (далі -  ІГС) для участі в установчих зборах.
4. Визначення порядку прийняття документів від ІГС та графік чергувань членів ініціативної 

групи.
5. Формування та затвердження інформаційного повідомлення стосовно проведення 

установчих зборів, що буде розміщено на веб-сторінці Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

Слухали: Романенко І.О. -  начальника відділу питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка запропонувала прийняти та затвердити запропонований порядок 
денний в цілому, з п’яти питань.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно
Ухвалили: прийняти та затвердити запропонований порядок денний в цілому з п’яти 
питань.

З першого питання порядку денного
Слухали: Романенко І.О. -  начальника відділу питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка вказала на необхідність обрати керівні органи ініціативної групи та 
висловила пропозицію обрати осіб, що мають юридичну освіту. Запропонувала обрати 
головою ініціативної групи -  Агеєва А.О., заступником голови ініціативної групи -  
Репецького С.В., секретарем ініціативної групи -  Хоменка Д.Ю.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.1. Обрати керівний склад ініціативної групи: головою ініціативної групи -  
Агеєва А.О., заступником голови ініціативної групи -  Репецького С.В., секретарем 
ініціативної групи -  Хоменка Д.Ю.



З другого питання порядку денного

Слухали: Агеєва А.О., який запропонував провести установчі збори по формуванню 
громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 9 
липня 2015 року о 14.00 в актовій залі Святошинської РДА. Затвердити наступний 
порядок проведення установчих зборів по формуванню громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації: 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, якщо така рада була утворена, а 
також обирається новий склад громадської ради. Обрання нового складу громадської ради 
здійснюється шляхом рейтингового голосування.

Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
2.1. Провести установчі збори по формуванню громадської ради при Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації 9 липня 2015 року о 14.00 в актовій залі 
Святошинської РДА.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення установчих зборів по формуванню 
громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації: 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, якщо така рада була 
утворена, а також обирається новий склад громадської ради. Обрання нового складу 
громадської ради здійснюється шляхом рейтингового голосування.

З третього питання порядку денного

Слухали: Агеєва А.О., який запропонував затвердити перелік документів, які мають бути 
подані до ініціативної групи, для участі в установчих зборах по формуванню громадської 
ради при Святошинській районній в місті Києві - заява у довільній формі, підписана 
уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, до якої 
додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту 
громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах 
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства 
із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті 
громадянського суспільства, контактної інформації;
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із 
статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його 
діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем 
бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку 
його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості 
про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, 
подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових



обгрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної 
політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) 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.
Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
3.1. Затвердити перелік документів, які мають бути подані до ініціативної групи, для 
участі в установчих зборах по формуванню громадської ради при Святошинській 
районній в місті Києві - заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою 
керівного органу інституту громадянського суспільства, до якої додаються: 
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту 
громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах 
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства 
із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті 
громадянського суспільства, контактної інформації;
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із 
статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його 
діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем 
бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку 
його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (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) 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.

З четвертого питання порядку денного
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував здійснювати прийом заяв від інститутів 
громадянського суспільства для участі в установчих зборах по формуванню громадської 
ради при Святошинській районній в місті Києві за адресою: пр-кт Перемоги, 97, к.321 в 
такі дні:

26.05.2015-3 15.00 по 18.00;
28.05.2015-3 15.00 по 18.00;
02.06.2015-3 15.00 по 18.00;
04.06.2015-3 15.00 по 18.00;
09.06.2015-3 15.00 по 18.00.

Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:



4.1. Здійснювати прийом заяв від інститутів громадянського суспільства для участі в 
установчих зборах по формуванню громадської ради при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації за адресою: пр-кт Перемоги, 97, к.321, в такі дні:

26.05.2015-3 15.00 по 18.00;
28.05.2015-3 15.00 по 18.00;
02.06.2015-3 15.00 по 18.00;
04.06.2015-3 15.00 по 18.00;
09.06.2015-3 15.00 по 18.00.

З п’ятого питання порядку денного
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував доручити секретарю ініціативної групи -  
Хоменку Д.Ю. до 22.05.2015 р. сформувати та передати для розміщення на офіційному 
веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації інформаційне 
повідомлення стосовно місця, дати, часу, порядку проведення установчих зборів по 
формуванню громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
5.1. Доручити секретарю ініціативної групи -  Хоменку Д.Ю. до 22.05.2015 р. сформувати 
та передати для розміщення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації інформаційне повідомлення стосовно місця, дати, часу, 
порядку проведення установчих зборів по формуванню громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

Голова ініціативної групи ( ш  я А.О. Агеєв

Секретар ініціативної групи

(

Д.Ю. Хоменко


