
ПРОТОКОЛ № 5
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в
місті Києві державній адміністрації

Дата: 18.06.2015 Місце: Подільська районна в місті Києві
Час: 16.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Присутні:
1. Члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської 

ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації -  13 
осіб згідно зі списком реєстрації (додається).

Головуючий засідання: Скрипський Валерій Романович 
Секретар засідання: Царевська Юлія Олександрівна

Порядок денний:

1. Про організацію та проведення Установчих зборів по формуванню нового 
складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації.

З першого питання слухали: Онофрійчук О.І., яка нагадала всім присутнім 
про те, що Установчі збори з формування нового складу громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації відбудуться 23 
червня 2015 року в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: Контрактова площа,2, 9к. Початок зборів о 15.00 
годині. Початок реєстрації о 14.00 (при собі мати документ, що засвідчує особу, 
а саме: паспорт громадянина України, посвідчення водія, військовий квиток).

Також зазначила, що вся інформація щодо кандидатів до складу 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, які братимуть участь в установчих зборах, а також діяльності 
громадських організацій, які вони представляють, розміщена на веб-сайті 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в рубриці 
«Громадська рада».

Виступали:
Скрипський В.Р., Афіндуліді С.І., Онофрійчук О.І., Негода О.В.

Скрипський В.Р. запропонував обрати зразок мандату для голосування.

Афіндуліді С.І. зазначив, що якщо буде голосування мандатами, то потрібно 
розглянути питання про створення окремої мандатної комісії.
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Онофрійчук О.І. звернула увагу на те, що створення мандатної комісії не 
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» (зі змінами).

Також нагадала, що відповідно до пункту 8 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 мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації, на установчих зборах потрібно буде обрати лічильну 
комісію з числа кандидатів до нового складу для підрахунку голосів.

Негода О.В. запропонував більш детально вивчити постанову Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), 
зокрема звернути увагу на Типове положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Вирішили:

1. Затвердити зразок мандата учасника установчих зборів Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації та доручити 
відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю забезпечити 
виготовлення та наявність мандатів на установчих зборах 23 червня 2015 року.

2. Більш детально ознайомитися з постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), зокрема звернути 
увагу на Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Голова ініціативної групи В.Р. Скрипський

Секретар ініціативної групи ІО.О. Царевська


