
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання ініціативної групи для формування нового складу громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

23 червня 2021 року                                                 просп. Повітрофлотський, 41                                             

15.00                                                                                  каб. 437 

 

 

Присутні: 7 представників ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

для формування складу громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі – ініціативна група): Волков О. М., Гриник М. С., 

Дорофеєв В. В., Єрко Н. П., Кушніренко П. А., Салов О. С., Бурдейн Д. Б.  

Відсутні: Шульга А. О. 

 

Порядок денний: 

1. Про результати експертизи пакетів документів, поданих Інститутами 

громадянського суспільства (далі – ІГС) до ініціативної групи, з урахуванням 

усунених недоліків.  

2. Про підсумки роботи ініціативної групи щодо розгляду пакетів документів, 

поданих ІГС до ініціативної групи, по результатам розгляду та їх експертизи. 

3. Про визначення дати, часу та приміщення для установчих зборів по 

формуванню нового складу громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації (далі – установчі збори).  

 

По першому питанню. 

Слухали: Кушніренко П. А. – поінформувала присутніх про результати 

експертизи пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, з урахуванням 

усунених недоліків.  

Кушніренко П. А. довела до відома присутніх, що, на виконання протоколу             

від 16 червня 2021 року № 2 засідання ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів щодо обрання нового складу громадської ради при Солом’янській районній             

в місті Києві державній адміністрації, учасникам, у документах яких виявлені 

невідповідності до встановлених Типовим положенням про громадську раду вимогам 

та документи яких підлягають доопрацюванню, направлено електронною поштою 

листи з пропозицією виправити недоліки, виявлені у результаті проведеної 

експертизи, у п’ятиденний термін. 

Представникам ІГС направлено на доопрацювання 10 пакетів документів                 

із 111; 9 – доопрацьовані представниками ІГС; 1 представник ІГС, документи якого 

зареєстровані під № 79, не з’явився для усунення недоліків. 

 

Доопрацьовані пакети документів: 

 

№ Назва ГО 

10 ГО «ДІЛО МОЛОДІ» 

16 ГО «СПІЛЬНА КРАЇНА» 

48 ГО «Вартові країни» 

57 БФ ПО РОЗВИТКУ ІНВАЛІДНОГО СПОРТУ «ДІБРОВА» 

58 БО «Благодійний фонд «Медична служба НМП Україна» 



59 ГО «Київський міський столичний осередок «Українського козацтва» 

60 ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА ПАЛАТА 

УКРАЇНИ» 

74 ГО «Всеукраїнська громадська варта» 

116 ГО «Всеукраїнська Народна Рада «Громадський контроль» 

 

Слухали: Кушніренко П. А. – запропонувала вважати пакет документів, 

зареєстрований під № 79, недоопрацьованим по причині неусунення ІГС недоліків. 

Голосували:  

«За» – 7,  

«Проти» - 0,  

«Утримались» - 0. 

Вирішили: пакет документів, зареєстрований під № 79, вважати 

недоопрацьованим та не допускати представника громадської організації до 

установчих зборів. 

 

По другому питанню 

Слухали: Кушніренко П. А. – про підсумки роботи ініціативної групи щодо 

розгляду пакетів документів, поданих ІГС до ініціативної групи, по результатам 

розгляду та їх експертизи.  Вона повідомила, що після відхилення пакетів документів, 

які не пройшли експертизу ініціативної групи та не виправили зазначені недоліки, до 

участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради             

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2021-2023 років 

допускаються 110 організацій.  

Допуск не отримали:  

 

№ Назва ГО 

35 ГО «Нова Солом’янка» 

43 ГО «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ «НАША СПРАВА» 

79 ГС «Асоціація масового футболу міста Києва» 

86 ГО «Прозорий Київ» 

91 ГО «Муніципальний центр сталого розвитку» 

101 ГО « Освітній Київ» 

 

Кушніренко П. А.  поставила на голосування питання щодо надання допуску 

для участі в установчих зборах 110 організаціям. 

Голосували:  

«За» – 7,  

«Проти» - 0,  

«Утримались» - 0. 

Вирішили: надати допуск для участі в установчих зборах 110 організаціям.  

Слухали: Бурдейна Д. Б. – який запропонував проголосувати за розміщення  на 

офіційному субвебсайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

інформації про учасників установчих зборів у вигляді двох списків, а саме:  

списку учасників установчих зборів – кандидатур до нового складу громадської 

ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, які 

братимуть участь в установчих зборах та інформацію, яка підлягає обов’язковому 

оприлюдненню; 



списку кандидатур ІГС, які недопущені ініціативною групою до участі в 

установчих зборах, із зазначенням причин відмови. 

Голосували:  

«За» – 7,  

«Проти» - 0,  

«Утримались» - 0. 

Вирішили: розмістити на офіційному субвебсайті Солом’янської районної                

в місті Києві державної адміністрації інформацію про учасників установчих зборів 

для формування нового складу громадської ради при Солом’янській районній               

в місті Києві державній адміністрації 2021-2023 років у вигляді двох списків. 

 

По третьому питанню: 

Слухали: Волкова О. М. – запропонував розглянути питання та проголосувати 

щодо проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 2021-2023 років             

22 липня 2021 року у приміщенні Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації за адресою: просп. Повітрофлотський, 41,  кімн. 427. Реєстрація: з 11.00 

до 11.50. Початок зборів: о 12.00. 

Голосували:  

 «За» – 7,  

«Проти» - 0,  

«Утримались» - 0. 

Вирішили: провести установчі збори по формуванню нового складу 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

2021-2023 років  22 липня 2021 року у приміщенні Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації за адресою: просп. Повітрофлотський, 41, кімн. 427. 

Реєстрація: з 11.00 до 11.50. Початок зборів: о 12.00. 

Також Кушніренко П. А. зазначила, у разі потреби, якщо у членів ініціативної 

групи будуть побажання, звернення чи пропозиції щодо організації роботи 

ініціативної групи та її результатів, то є можливість провести засідання ініціативної 

групи для розгляду та вирішення нагальних питань. 

 

 

Секретар                        Поліна КУШНІРЕНКО 

 


