
ПРОТОКОЛ № 1
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 

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

Присутні: 9 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), представники 
громадськості.

Порядок денний:
1. Про обрання співголів та секретаря для ведення засідань ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації
2. Про визначення дати, часу та місця проведення установчих зборів по 
формуванню Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації
3. Про визначення строків прийому документів, переліку та змісту документів, 
що будуть подаватися інститутами громадянського суспільства для участі в 
установчих зборах, а також місце та порядок подачі документів інститутами 
громадянського суспільства
4. Про зміст повідомлення стосовно проведення установчих зборів для 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради та члена ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, який розпочав 
засідання, оголосив порядок денний і запропонував перейти до розгляду 
першого питання, а саме: визначення співголів та секретаря для ведення 
засідань ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
У ході обговорення питання надійшли пропозиції обрати:
- співголовою ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації Скрипського Валерія Романовича;

Дата: 17.04.2019 
Час: 16.00

Місце: Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, кім. 9)



- співголовою ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації Афіндуліді Сергія Ілліча;
- секретарем ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню 
нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації -  Спасіченко Світлану Петрівну.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Щодо обрання співголовою ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації Скрипського Валерія 
Романовича

«за» - одноголосно

2. Щодо обрання співголовою ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації Афіндуліді Сергія Ілліча

«за» - одноголосно

3. Щодо обрання секретарем ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації Спасіченко Світлану Петрівну:

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
1. Обрати Скрипського Валерія Романовича співголовою ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
2. Обрати Афіндуліді Сергія Ілліча співголовою ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
3. Обрати Спасіченко Світлану Петрівну секретарем ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. СЛУХАЛИ:
Козака Ю. О., начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю та члена ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації, який запропонував визначитись з датою, часом 
та місцем проведення установчих зборів по формуванню Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
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ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні питання взяли участь усі члени ініціативної групи та було 
запропоновано провести установчі збори з формування нового складу 
громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації 21 червня 2019 року о 15.00 в приміщенні Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації за адресою: Контрактова площа, 2, актова 
зала.

ВИРІШИЛИ:
Провести установчі збори з формування нового складу громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 21 червня 2019 року 
о 15.00 в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: Контрактова площа, 2, актова зала.

3. СЛУХАЛИ:
Козака Ю. О., начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю та члена ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації, який запропонував визначитись зі строками 
прийому документів, переліку та змісту документів, що будуть подаватися 
інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, а 
також місцем та порядком подачі документів інститутами громадянського 
суспільства

ВИСТУПИЛИ:
У ході обговорення виступили Білінський Т.В., Афіндуліді С.І., Чепель М.І., 
Спасіченко С.П.

ВИРІШИЛИ:
1. Документи приймати у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю з 22 квітня 2019 року до 20 травня 2019 року.
2. Перелік документів затвердити відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а саме:

1) заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного 
органу інституту громадянського суспільства;

2) 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;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця 
роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

4) копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
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5) витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства 

щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
6) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як 

володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним 
представника на обробку його персональних даних;

7) 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) (зокрема на території Подільського району);

8) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 
громадянського суспільства, номер контактного телефону;

9) електронна версія документів у *Р13Р-форматі, зазначених у пунктах 
З та 7 надіслані на електронну пошту podolpolitica@ukr.net.

Козака Ю. О., начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю та члена ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради гіри Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації, який запропонував визначитись зі змістом 
повідомлення стосовно проведення установчих зборів для оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації

В ході обговорення прийняли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, що додається.
2. Просити Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію 
висвітлити повідомлення на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

4. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Співголова ініціативної групи

Секретар ініціативної групи С. Спасіченко

mailto:podolpolitica@ukr.net


5

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації відбудуться 21 
червня 2019 року в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: Контрактова площа, 2, актова зала (на третьому 
поверсі).

Початок зборів о 15.00. Початок реєстрації о 14.00 (при собі мати 
документ, що засвідчує особу, а саме: паспорт громадянина України, 
посвідчення водія, військовий квиток).

Громадська рада при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом та утворюється 
на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» для сприяння участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики.

Довідково: на період підготовки та проведення установчих зборів щодо 
формування Громадської ради (до оприлюднення Розпорядження про 
затвердження складу), діючим залишається попередній склад, обраний на 
2017-2019 роки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» до складу громадської ради можуть бути обрані 
представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, 
творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій 
роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які 
зареєстровані в установленому порядку.

Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню 
складу громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації:

№
п/п

Ш Б Посада та назва інституту громадянського 
суспільства

1. Білінський
Тарас Володимирович

Голова Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації, 
голова правління громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання «Слава Нації»
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2. Афіндуліді 

Сергій Ілліч
Заступник голови Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, голова громадської організації 
Подільська районна Спілка інвалідів 
Афганістану міста Києва

3. Скрипський 
Валерій Романович

Заступник голови Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, уповноважений представник 
громадської організації «Подільська районна 
організація людей з обмеженими можливостями 
«ПРОЛОМ»

4. Г алата
Руслан Борисович

Член громадської організації «Вулик ідей»

5. Г ончар
Олена Олегівна

Голова громадської організації «Жіноча Надія»

6. Дума
Владислав
Миколайович

Голова правління благодійного фонду «Безпека 
нації»

7. Кулеєва
Марина Василівна

Президент громадської освітньої організації 
«СВІЧАДО»

8. Матюкін 
Ігор Вікторович

Голова громадської організації «Інвалідів, 
пенсіонерів та малозахищених верств населення 
«Благодія»

9. Спасіченко 
Світлана Петрівна

Голова громадської організації «СОНЦЕ В 
ДОЛОНЯХ»

10. Чепель
Микола Іванович

Голова Ради організації ветеранів Подільського 
району міста Києва

11. Козак
Юрій Олександрович

Начальник відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації

12. Георгієш
Олена Володимирівна

Головний спеціаліст відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації

Для участі в установчих зборах інститутом громадянського суспільства до 
ініціативної групи подається:

1) заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного 
органу інституту громадянського суспільства;

2) 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;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця 
роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

4) копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
5) витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо 

цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
6) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як 

володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним 
представника на обробку його персональних даних;

7) 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) (зокрема на території Подільського району);

8) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 
громадянського суспільства, номер контактного телефону.

9) електронна версія документів у *РОР-форматі, зазначених у пунктах 
З та 7 надіслані на електронну пошту podolpolitica@ukr.net.

Недостовірність наданої інформації, що міститься в документах є підставою 
для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в 
установчих зборах.

Документи приймаються з 22 квітня 2019 року до 20 травня 2019 року
включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: 04070, м. Київ, 
Контрактова площа, 2, каб.18, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
телефон: 425-74-73 .

Прийом документів здійснюється:
Понеділок, вівторок, середа, четвер -  з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00;
П ’ятниця та в останній день прийому документів 20.05.2019 -  з 10.00 до 

13.00.

Відповідальні особи:
Козак Юрій Олександрович -  начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, член ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, телефон: (044) 425 74 73, електронна адреса: podolpolitica@ukr.net.
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Афіндуліді Сергій Ілліч -  співголова ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації, телефон: 050 504 91 87, електронна адреса: 
afmdulidi63@gmail.com

Скрипський Валерій Романович -  співголова ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації, телефон: 067 345 45 55, електронна адреса: 
lex.net@ukr.net

Спасіченко Світлана Петрівна -  секретар ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, телефон: 098 636 80 50, електронна адреса: 
e-v-a@bigmir.net
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