
ПРОТОКОЛ № 3 від 01.07.2015 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: 01.07.2015 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:
1. Звіт про проведений прийом виправлених документів від інститутів 

громадянського суспільства (далі -  ІГС), що виявили бажання взяти участь у 
формуванні складу Громадської ради при Святошинській районній в м. Києві 
державній адміністрації, який проводився 25.06.2015 -  26.06.2015 -  з 15.00 по 
18.00. в приміщенні Святошинської РДА, к.321.

2. Складання списку кандидатів до складу громадської ради при Святошинській 
районній в м. Києві державній адміністрації, які братимуть участь в установчих 
зборах, та списку представників ІГС, яким відмовлено в участі до установчих 
зборів, із зазначенням підстави відмови.

3. Уточнення інформації про дату, час та місце проведення установчих зборів для 
формування 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 трьох питань.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно
Ухвалили: прийняти та затвердити запропонований порядок денний в цілому з трьох 
питань.

З першого питання порядку денного
Слухали: Хоменка Д.Ю. -  секретаря ініціативної групи, який доповів, 25.06.2015 -
26.06.2015 - з  15.00 по 18.00. в приміщенні Святошинської РДА, к.321 проводився прийом 
виправлених документів від ІГС. З 58 ІГС, чиї документи не відповідали 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 р., із останніми змінами № 234 від 08.04.2015 р., 42 ІГС можуть бути допущені 
до участі в установчих зборах.
Разом з тим, 15 ІГС не можуть бути рекомендовані до участі в установчих зборах з 
підстав, визначеними цим Типовим положенням.



Слухали: Репецького C.B. -  заступника голови ініціативної групи, який запропонував 
розглянути документи 15 ІГС, які не рекомендовані до участі в установчих зборах з 
підстав, визначеними цим Типовим положенням. Та прийняти рішення по кожному 
окремо.

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації 
«Громадянський корпус» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю 
поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити відповідне 
повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної 
адміністрації в розділі «Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.1. Відмовити ТО «Громадянський корпус» в участі в установчих зборах, у зв’язку з 

невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити 
відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити ОСББ «Дім-ранок» в участі в 
установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю цього ІГС вимогам, встановленим пунктом 
6 Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб- 
сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська 
рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.2. Відмовити ОСББ «Дім-ранок» в участі в установчих зборах, у зв’язку з 

невідповідністю цього ІГС вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення 
про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської 
районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Благодійному фонду
«Святошин» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів 
вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному 
веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі 
«Г ромадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 8 -  за, 0 -  проти, 1 -  утримався.
Ухвалили:
1.3. Відмовити Благодійному фонду «Святошин» в участі в установчих зборах, у 

зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що 
розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної 
в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації 
«Міжнародне товариство прав людини -  Укрїнська секція» в участі в установчих зборах, у 
зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що 
розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. 
Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 6 -  за, 3 -  проти, 0 -  утрималось.
Ухвалили:



1.4. Відмовити Громадській організації «Міжнародне товариство прав людини -  
Українська секція» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих 
документів вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення 
на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в 
розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації 
«Борщагівська рада самоврядування» в участі в установчих зборах, у зв’язку з 
невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити 
відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації в розділі «Громадська рада».
Інших пропозицій не надшито.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.5. Відмовити Громадській організації «Борщагівська рада самоврядування» в участі в 

установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового 
положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті 
Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська 
рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації 
Аналітично-дослідницький центр «Інститут міста» в участі в установчих зборах, у зв’язку 
з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити 
відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації в розділі «Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 8 -  за, 0 -  проти, 1 -  утримався.
Ухвалили:
1.6. Відмовити Громадській організації Аналітично-дослідницький центр «Інститут 

міста» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів 
вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на 
офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в 
розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації «Єдине 
серце» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів 
вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному 
веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі 
«Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.7. Відмовити Громадській організації «Єдине серце» в участі в установчих зборах, у 

зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що 
розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної 
в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації 
«Інститут політико-правових та релігійних досліджень» в участі в установчих зборах, у 
зв’язку з невідповідністю цього ІГС вимогам, встановленим пунктом 6 Типового 
положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті 
Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».



Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.8. Відмовити Громадській організації «Інститут політико-правових та релігійних 

досліджень» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю цього ІГС 
вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення про що розмістити відповідне 
повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної 
адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Благодійному фонду «Добра 
справа -  допомога» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих 
документів вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на 
офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі 
«Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:
1.9. Відмовити Благодійному фонду «Добра справа -  допомога» в участі в установчих 

зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення 
про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської 
районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Релігійній громаді парафії 
Введення в храм Пресвятої Богородиці УПЦ КП в участі в установчих зборах, у зв’язку з 
невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити 
відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації в розділі «Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 8 -  за, 0 -  проти, 1 -  утримався.
Ухвалили:
1.10. Відмовити Релігійній громаді парафії Введення в храм Пресвятої Богородиці УПЦ 

КП в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів 
вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на 
офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в 
розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Релігійній громаді парафії 
Казанської ікони Божої Матері УПЦ КП в участі в установчих зборах, у зв’язку з 
невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити 
відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації в розділі «Громадська рада».
Слухали: Иосифчука М.Я. -  члена ініціативної групи, який повідомив, що представник 
цього ІГС надав необхідний виправлений пакет документів ініціативній групі, але, у 
зв’язку з певними обставинами подав його з запізненням, після відведеного ініціативною 
групою часу для подачі виправлених документів.
Слухали: Агеєва А.О. -  голову ініціативної групи, який запропонував не відмовляти 
даному ІГС та дозволити брати участь в установчих зборах.
Слухали: Репецького С.В., який зазначив, що всі ІГС знаходилися в рівних умовах, та 
кожному ІГС було надано достатньо часу для того щоб виправити всі недоліки, а тому 
ініціативна група не повинна надавати перевагу будь-якому ІГС.
Слухали: Хоменка Д.Ю., який попередив ініціативну групу, що прийняття такого рішення 
буде суперечити 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.
Результати голосування: 6 -  за, 3 -  проти, 0 -  утрималось.
Ухвалили:
1.11. Прийняти виправлені документи Релігійної громади парафії Казанської ікони 

Божої Матері УПЦ КП та дозволити їй брати участь в установчих зборах.

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації «З 
любов’ю до життя» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих 
документів вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на 
офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі 
«Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 8 — за, 1 -  проти, 0 -  утрималось.
Ухвалили:
1.12. Відмовити Громадській організації «З любов’ю до життя» в участі в установчих 

зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення 
про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської 
районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації 
«Народна рада Святошппського району м. Києва» в участі в установчих зборах, у зв’язку з 
невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення, а саме -  деякі 
документи підписані невідомою особою - не керівником громадської організації, згідно 
виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців, 
тобто в поданих документах відсутні відомості які б підтверджували право підпису цієї 
особи поданих до ініціативної групи документів.
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував не відмовляти даному ІГС та дозволити брати 
участь в установчих зборах, та зазначив, що підписував документи заступник голови 
даного ІГС, який має відповідні повноваження.
Слухали: Назаренка С.І. -  члена ініціативної групи, який зазначив, що дана помилка не є 
суттєвою, та запропонував прийняти даний пакет документів.
Слухали: Хоменка Д.Ю., який зазначив, що відповідно до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців керівником Громадської організації 
«Народна рада Святоїпппського району м. Києва» є Коваль Тетяна Григорівна. Інша 
підписанти -  відсутні. А отже право підписувати документи ІГС має виключно вказана 
особа. Однак, частина документів підписана Єфремовим Дмитром Сергійовичем, який 
зазначив свою посаду як «заступник голови», але підтверджуючих документів про 
зайнятгя цієї посади до ініціативної групи не надано.
Слухали: Прента С.В. -  члена ініціативної групи, який зазначив, що такі документи не 
відповідають вимогам Типового положення.
Слухали: Иосифчука М.Я., який вказав, що ініціативна група повинна відмовити даному 
ІГС.
Після чого. Агеєв А.О. запропонував прийняти виправлені документи Громадській 
організації «Народна рада Святошинського району м. Києва» та дозволити їй брати участь 
в установчих зборах.
Результати голосування: 5 -  за, 4 -  проти, 0 -  утрималось.
Ухвалили:
1.13. Прийняти виправлені документи Громадській організації «Народна рада 

Святошинського району м. Києва» та дозволити їй брати участь в установчих зборах.



Слухали: Репецького C.B., який запропонував відмовити Громадській організації «ОСН 
«Михайлівська борщагівка» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю 
поданих документів вимогам Типового положення про що розмістити відповідне 
повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної 
адміністрації в розділі «Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 6 -  за, 3 -  проти, 0 -  утрималось.
Ухвалили:
1.14. Відмовити Громадській організації «ОСН «Михайлівська борщагівка» в участі в 

установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового 
положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті 
Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська 
рада».

Слухали: Репецького С.В., який запропонував відмовити Громадській організації «Щит- 
Києва» в участі в установчих зборах, у зв’язку з невідповідністю поданих документів 
вимогам Типового положення про що розмістити відповідне повідомлення на офіційному 
веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі 
«Громадська рада».
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: 5 -  за, 4 -  проти, 0 -  утрималось.
Ухвалили:
1.15. Відмовити Громадській організації «ІЦит-Києва» в участі в установчих зборах, у 

зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам Типового положення про що 
розмістити відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Святошинської районної 
в м. Києві державної адміністрації в розділі «Громадська рада».

З другого питання порядку денного

Слухали: Агеєва А.О., який запропонував затвердити список кандидатів до складу 
громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації, які 
братимуть участь в установчих зборах з 64 осіб, та список представників ІГС, яким 
відмовлено в участі до установчих зборів, із зазначенням підстави відмови з 13 осіб.
Інших пропозицій не надійшло.
Результати голосування: одноголосно
Ухвалили: затвердити список кандидатів до складу громадської ради при Святошинській 
районній в м. Києві державній адміністрації, які братимуть участь в установчих зборах з 
64 осіб, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі до установчих зборів, із 
зазначенням підстави відмови з 13 осіб. Розмістити вказані вище списки на офіційному 
веб-сайті Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в розділі 
«Громадська рада» не пізніше 03.07.2015 р.

З третього питання порядку денного
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував уточнити інформації про дату, час та місце 
проведення установчих зборів для формування громадської ради при Святошинській 
районній в м. Києві державній адміністрації.
Слухали: Репецького С.В., який нагадав, що установчі збори для формування громадської 
ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації будуть проведені
09.07.2015 р. о 14.00 в актовій залі Святошинської РДА, та запропонував почати 
реєстрацію кандидатів від ІГС (виключно за паспортами громадянина України) о 13.00.



Слухали: Назаренка C.І., який зазначив, що установчі збори відкриває уповноважений 
представник ініціативної групи та запропонував, щоб саме голова ініціативної групи -  
Агеєв А.О. відкривав установчі збори.
Слухали: Хоменка Д.Ю., який запропонував обмежити перебування в актовому залі 
сторонніх осіб, які не є делегатами установчих зборів, та з метою недопущення 
провокацій запропонував звернутися до правоохоронних органів з проханням забезпечити 
громадський порядок під час проведення установчих зборів для формування громадської 
ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації.
Слухали: Агеєва А.О., який запропонував не передбачати час для виступів кожного 
делегата, так як вся необхідна інформація, а саме: біографічна довідка та звіт про 
діяльність ІГС до моменту проведення установчих зборів буде розміщена на офіційному 
веб-сайті Святошинської РДА та кожен бажаючий матиме змогу ознайомитися з такою 
інформацією.
Слухали: Сову С.М. -  члена ініціативної групи, яка вказала на необхідності ведення 
незалежної відеозйомки установчих зборів.
Результати голосування: одноголосно 
Ухвалили:

3.1. Розмістити уточнену інформацію про дату, час та місце проведення 
установчих зборів для формування громадської ради при Святошинській районній 
в м. Києві державній адміністрації на офіційному веб-сайті Святошинської РДА.

3.2. Розпочати реєстрацію кандидатів від ІГС (виключно за паспортами 
громадянина України) о 13.00.

3.3. Обрати голову ініціативної групи уповноваженим представником, який 
відкриватиме установчі збори для формування громадської ради при 
Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації.

3.4. Звернутися до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з проханням 
забезпечити громадський порядок під час проведення установчих зборів для 
формування громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній 
адміністрації та не допускати сторонніх осіб в актову залу Святошинської РДА під 
час проведення установчих зборів.

3.5. Не передбачати час для виступів кандидатів ІГС у зв’язку з раціональним 
використанням часу.

3.6. Забезпечи ти незалежну відеозйомку установчих зборів.

Голова ініціативної групи 

Секретар ініціативної групи


