
ПРОТОКОЛ № 2 від 16.06.2015 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: 16.06.2015 р.
Час проведення: 15.00
Присутні: учасники ініціативної групи в кількості 9 осіб (список реєстрації додається) 
Відсутні: 2 особи

Слухали: Агеєва А.О. -  голову ініціативної групи, який наголосив, що кількість присутніх 
членів громадської ради дозволяє приймати рішення і запропонував розпочати засідання. 
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили: розпочати засідання

Порядок денний:
Звіт про проведений прийом заяв від інститутів громадянського суспільства (далі -  ІГС), 
що виявили бажання взяти участь у формуванні складу Громадської ради при 
Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації.
Розгляд заяв та документів, що були подані ІГС), що виявили бажання взяти участь у 
формуванні складу Громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній 
адміністрації.

Слухали: Агеєва А.О. -  голову ініціативної групи, який запропонував прийняти та 
затвердити запропонований порядок денний в цілому, з двох питань.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно
Ухвалили: прийняти та затвердити запропонований порядок денний в цілому з двох 
питань.

З першого питання порядку денного
Слухали: Хоменка Д.Ю. -  секретаря ініціативної групи, який доповів, що прийом заяв від 
ІГС для участі в установчих зборах по формуванню громадської ради при Святошинській 
районній в м. Києві державній адміністрації здійснювався за адресою: пр.-т 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.

За вказаний період, було подано 75 заяв ІГС, що виявили бажання взяти участь у 
формуванні складу Громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній 
адміністрації.
Слухали: Сову С.М. -  члена ініціативної групи, яка доповіла, що крім 75 заяв, що були 
подані ІГС, є ще 2 заяви від ІГС, а саме: ГО «Федерація важкої атлетики міста Києва» та 
ГО «Спортивно-освітній коледж «Миротворець», які подали свої документи після 
прийому документів, а саме: 09.06.2015 о 18.04, та відповідно не були внесені до журналу 
реєстрації, та запропонувала включити вказані ІГС до загального списку.



Слухали: Хоменка Д.Ю. -  секретаря ініціативної групи, який зазначив, що всі ІГС були в 
рівних умовах та мали змогу подати документи вчасно, та запропонував відмовити 
вказаним ІГС у подачі документів.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 6 -  за, 2 -  проти, 1 -  утримався.
Ухвалили:
1.1. Прийняти заяви від двох ІГС, а саме: ГО «Федерація важкої атлетики міста Києва» та 

ГО «Спортивно-освітній коледж «Миротворець» та розглянути їх на засіданні.

З другого питання порядку денного

Слухали: Хоменка Д.Ю., який зазначив, що лише у 19 ІГС подані документи відповідають 
вимогам Типового положення "Про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та 
Севастополі держадміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 
996 від 03.11.2010 p., із останніми змінами № 234 від 08.04.2015 р.
Документи, подані 58 ІГС не відповідають вказаним вимогам, а тому повинні усунути 
недоліки.
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував 19.06.2015 відправити ІГС e-mail повідомлення, 
вказавши при цьому недоліки, що мають бути усунуті.
Слухали: Репецького С.В. -  заступника голови ініціативної групи, який запропонував 
провести прийом виправлених документів від ІГС, що виявили бажання взяти участь у 
формуванні складу Громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній 
адміністрації. 25.06.2015 -26 .06 .2015-3  15.00 по 18.00.
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував провести наступне засідання ініціативної групи 
01.07.2015, на якому будуть підведені підсумки прийому виправлених документів від 58 
ІГС.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:

2.1. Скласти список з 58 ІГС, що подали документи, які не відповідають вимогам 
Типового положення "Про громадську раду при міністерстві, іншому центральному 
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у містах Києві та 
Севастополі держадміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України № 996 від 03.11.2010 p., із останніми змінами № 234 від 08.04.2015 р. та 
відправити e-mail повідомлення, вказавши при цьому недоліки, що мають бути 
усунуті.

2.2. Здійснювати прийом виправлених документів від ІГС 25.06.2015 -  26.06.2015 -  з 
15.00 по 18.00. в приміщенні Святошинської РДА, к.321.

2.3.Провести наступне засідання ініціативної групи 01.07.2015, на якому будуть 
підведені підсумки прийому виправлених документів від 58 ІГС.

Голова ініціативної групи А.О. Агеєв

Секретар ініціативної групи Д-Ю. Хоменко


