
ПРОТОКОЛ №2 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування 

нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Місце проведення: Дніпровська районна в місті Києві державна 

адміністрація (бульвар Праці, 1/1, кім. 317)  

Дата і час проведення: 15.05.2017 р. 17.00 – 20.00  

Присутні: 

Члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації згідно 

з реєстрацією:  

1. Базік Олег Миколайович  

2. Беляєв Станіслав Андрійович   

3. Бондар Володимир Васильович 

4. Віровцев Володимир Юрійович    

5. Зачепило Світлана Володимирівна 

6. Кириченко Ольга Михайлівна 

7. Лапін Олексій Олександрович 

8. Остриков Михайло Валентинович 

9. Островська Каріна Вадимівна 

10. Стукота Сергій Анатолійович 

11. Черевко Наталія Петрівна 

12. Фоміних Сергій Амосович 

13. Шушакова Лейла Пулатівна 

 

Із загального складу 23 на засіданні присутні 13 члени ініціативної групи – 

кворум є. Засідання повноважне приймати рішення з питань порядку 

денного. 

Порядок денний:  

1. Про підсумки прийому ініціативною групою документів від інститутів 

громадянського суспільства для участі в установчих зборах з 

формування складу громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

2. Різне. 



Слухали: Базіка О.М. «Про підсумки прийому ініціативною групою 

документів від інститутів громадянського суспільства для участі в 

установчих зборах з формування складу громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації», який 

повідомив присутніх, що станом на 15 травня 2017 року (на 18-00 

годину) до ініціативної групи надійшло 111 (сто одинадцять) 

комплектів документів від інститутів громадянського суспільства для 

участі в установчих зборах з формування складу громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Вирішили:  

1. Інформацію Базіка взяти до відома. 

2. 15.05.2017 року о 18-00 припинити прийом документів від 

інститутів громадянського суспільства для участі в установчих 

зборах з формування складу громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

3. Затвердити список 111 – ти прийнятих ініціативною групою пакетів 

документів від інститутів громадянського суспільства для участі в 

установчих зборах з формування складу громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації.(додаток на 5-ти аркушах) 

4. Здійснити перевірку поданих документів від інститутів 

громадянського суспільства. У разі виявлення невідповідності 

документів, поданих інститутами громадянського суспільства, не 

пізніше 20 травня 2017 року письмово та в електронній формі 

інформувати про це інститут громадянського суспільства з 

пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів. 

Голосували:  «за» - одноголосно. 

Рішення прийняті. 

 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував провести наступне 

засідання ініціативної групи 17 травня 2017 року о 17-00. 

Голосували:  «за» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова ініціативної групи       Базік О.М. 

 

Секретар ініціативної групи       Черевко Н.П. 


