
ПРОТОКОЛ № 1
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської

тгтг • •*_» и  •»_» • •  у/» • • и  • • •••ради при Подільській районній в місті Києві державши адміністрації

Дата: 28.04.2015 Місце: Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 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 -  16 
осіб згідно зі списком реєстрації (додається);

2. Представники інститутів громадянського суспільства -  3 особи згідно зі 
списком реєстрації (додається).

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

Порядок денний:

1. Про визначення голови та секретаря для ведення засідання 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 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.
3. Про визначення дати початку прийому документів для участі в установчих 
зборах Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.
4. Про визначення переліку та змісту документів, що будуть подаватися 
інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, а 
також місце та порядок отримання документів від інститутів громадянського 
суспільства.
5. Про зміст повідомлення про проведення установчих зборів для 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

1 .3  першого питання слухали: Білінського Т.В. -  голову громадського 
формування з охорони громадського порядку і Державного кордону 
Подільського району м. Києва з пропозицією щодо обрання головою 
ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації Скрипського В.Р. 
та Царевську Ю.О. секретарем ініціативної групи.
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В ході обговорення заперечень не було. Надійшла ще одна пропозиція, обрати 
головою ініціативної групи Афіндуліді С.І. Однак Афіндуліді С.І. відмовився 
від головування.

Поставили на голосування питання щодо обрання Скрипського В.Р., 
представника Подільської районної організації людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ», головою ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, Царевську Ю.О., представника Всеукраїнської 
благодійної організації «КОНВІКТУС УКРАЇНА», секретарем ініціативної 
групи.

Голосували:
«за» - одноголосно

Вирішили:
Обрати Скрипського В.Р., представника Подільської районної організації 
людей з обмеженими можливостями «ПРОЛОМ», головою ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації, обрати Царевську Ю.О., представника 
Всеукраїнської благодійної організації «КОНВІКТУС УКРАЇНА», секретарем 
ініціативної групи.

2 .3 другого питання слухали: Скрипського В.Р., який запропонував 
визначити дату, час та місце проведення установчих зборів Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

В ході визначення дати проведення установчих зборів надійшла пропозиція 
провести збори 04 червня 2015 року о 15.00 в актовій залі Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації. Але оскільки у травні велика кількість 
свят, що зменшить кількість днів прийому документів, прозвучала пропозиції 
перенести збори на 11 червня 2015 року. Пропозиція була підтримана.

Поставили на голосування питання щодо проведення 11 червня 2015 року о 
15.00 в актовій залі Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації.

Голосували:
«за» - одноголосно
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Вирішили:
Провести установчі збори Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 11 червня 2015 року о 15.00 в актовій залі 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

3 .3 третього питання слухали: Скрипського В.Р., який запропонував 
визначитись з початком прийому документів та самою процедурою.

В ході обговорення було запропоновано декілька пропозицій. Розпочати 
прийом документів з ЗО квітня 2015 року або з 05 травня 2015 року. Також було 
запропоновано інститутами громадянського суспільства приймати документи 
від бажаючих прийняти участь в установчих зборах протягом п’яти робочих 
днів обґрунтовуючи тим, що у членів ініціативної групи немає можливості 
приймати документи протягом більшого періоду часу оскільки всі працюють. 
Начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. запропонувала з метою продовження терміну прийому 
документів від інститутів громадянського суспільства здійснювати прийом у 
кабінеті відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з можливістю 
долучення до процедури прийняття документів членів ініціативної групи у 
зручний для них час.

Поставили на голосування наступне: розпочати прийом документів від 
інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації з 05 травня 2015 року. Прийом документів здійснюватиме 
начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. з можливістю долучення до процедури прийняття документів 
членів ініціативної групи у зручний для них час.

Голосували:
«за» - одноголосно

Вирішили:
Розпочати прийом документів від інститутів громадянського суспільства для 
участі в установчих зборах Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації з 05 травня 2015 року. Прийом документів 
здійснюватиме начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Онофрійчук О.І. з можливістю долучення до процедури 
прийняття документів членів ініціативної групи у зручний для них час.

4. З четвертого питання слухали: Скрипського В.Р., який запропонував 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» визначитись з переліком та змістом документів, що будуть



4

подаватися інститутами громадянського суспільства для участі в установчих 
зборах, а також місцем та порядком отримання документів від інститутів 
громадянського суспільства.

Після довгого обговорення переліку документів, місця та порядку подання 
документів для участі в установчих зборах Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації поставили на голосування 
наступне:

І. Для участі в установчих зборах інститутом громадянського суспільства до 
ініціативної групи подається:
1. Заява інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в 

установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не 
передбачено його установчими документами, про делегування представника 
для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства.

4. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського 
суспільства:
- копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства;
- копія свідоцтва або виписки з Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України (для громадських організацій з юридичним 
статусом)

- копія рішення про прийняття письмового повідомлення громадського 
об'єднання (для громадських організацій легалізованих шляхом 
повідомлення).

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
протягом 2013-2015 років (зокрема на території Подільського району). 
Інформацію про діяльність бажано подавати також в електронному вигляді з 
метою оприлюднення на сайті.

6. Письмова згода представника інституту громадянського суспільства на 
оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання 
чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у 
Громадській раді.

II. Здійснювати прийом документів з 05 травня 2015 року до 29 травня 2015 
року включно за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, каб. 18, у 
відділі внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, телефон: 425-74-73.
Прийом документів здійснювати:
Понеділок, вівторок, середа, четвер -  з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00; 
П ’ятниця -  з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.45.
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Контактна особа: Онофрійчук Олена Іванівна -  начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації, телефон: 425-74-73, росІо1ро1іІіса@икг.пе1;.

Голосували:
«за» - одноголосно

Вирішили:
І. .Для участі в установчих зборах інститутом громадянського суспільства до 
ініціативної групи подається:
1. Заява інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в 

установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не 
передбачено його установчими документами, про делегування представника 
для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства.

4. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського 
суспільства:
- копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства;
- копія свідоцтва або виписки з Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України (для громадських організацій з юридичним 
статусом)

- копія рішення про прийняття письмового повідомлення громадського 
об'єднання (для громадських організацій легалізованих шляхом 
повідомлення).

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
протягом 2013-2015 років (зокрема на території Подільського району). 
Інформацію про діяльність бажано подавати також в електронному вигляді з 
метою оприлюднення на сайті.

6. Письмова згода представника інституту громадянського суспільства на 
оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання 
чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у 
Громадській раді.

II. Здійснювати прийом документів з 05 травня 2015 року до 29 травня 2015 
року включно за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, каб. 18, у 
відділі внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації , телефон: 425-74-73.
Прийом документів здійснювати:
Понеділок, вівторок, середа, четвер -  з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00; 
П ’ятниця -  з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.45.
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Контактна особа: Онофрійчук Олена Іванівна -  начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації, телефон: 425-74-73, ройо1ро1іІіса@икг.пе1;

5. З п’ятого питання слухали: Онофрійчук О.І., яка запропонувала погодити 
наступний зміст повідомлення про проведення установчих зборів для 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

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 
11 червня 2015 року в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: Контрактова площа,2, актова зала.

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).

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

№ п/п ПІБ Назва 1ГС
1. Афіндуліді 

Сергій Ілліч
Спілка ветеранів Афганістану Подільського району м. 
Києва

2. Білінський
Тарас Володимирович

Громадське формування з охорони громадського 
порядку і Державного кордону Подільського району м. 
Києва

3. Вітковський 
Станіслав Павлович

Об'єднання вільних профспілок «Солідарність»

4. Г ерасименко 
Олександр Васильович

Громадська організація «Інститут політико-правових та 
релігійних досліджень»

5. Єгорченко 
Олег Олексійович

Громадська організація «Турбота та милосердя»

6. Іванов
Володимир Віталійович

Благодійна організація Київський міський благодійний 
фонд «Фудбенк»

7. Іванова
Олена Ігорівна

Громадська організація «Громадська Варта Подолу»

8. Коваленко 
Олексій Лелевич

Громадська організація «Громадський люстраційний 
комітет»

9. Кравченко 
Віктор Романович

Громадська організація «Правий Сектор Поділ»

10. Кравчук
Андрій Анатолійович

Благодійний фонд «Єдина Країна»

11. Львович
Сергій Віталійович

Громадська організація «Сім’я без залежності»
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12. Масловський 
Микола Михайлович

Дитячий клуб «Іскра»

13. Матюкін 
Ігорь Вікторович

Громадська організація «Інвалідів, пенсіонерів та 
малозахищених верств населення «Благодія»

14. Мельник 
Ігор Вікторович

Дитяча громадська організація «Центр патріотичного 
виховання дітей та молоді «Юний прикордонник»

15. Міленко
Тетяна Олексіївна

Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії 
корупції та сприяння правоохоронним органам 
«Антикорупційна ініціатива»

>16. Наровлянський 
Олександр Данилович

Дитяча громадська організація «Дитячий туристичний 
клуб «Нептур»

17. Негода Олександр 
Володимирович

Громадська організація «Спортивний клуб «Вітязь 
Поділ»

18. Онофрійчук 
Олена Іванівна

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

19. Скрипський 
Валерій Романович

Подільська районна організація людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ»

20. Філіппов
Віктор Олександрович

Громадська організація «Перемога в твоїх руках»

21. Царевська
Юлія Олександрівна

Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус 
Україна»

Громадська рада при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно- 
дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики», для забезпечення участі 
громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної 
взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки 
під час формування та реалізації державної політики.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» громадські ради формуються з інститутів 
громадянського суспільства. До них належать: громадські організації, 
професійні спілки, творчі спілки, організації роботодавців, благодійні 
організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, інші 
непідприємницькі товариства і установи.

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

1. Заява інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в 
установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
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2. Рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не 
передбачено його установчими документами, про делегування представника 
для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 
суспільства.

4. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського 
суспільства:
- копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства;

\ - копія свідоцтва або виписки з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України (для громадських організацій з юридичним 
статусом)

- копія рішення про прийняття письмового повідомлення громадського 
об'єднання (для громадських організацій легалізованих шляхом 
повідомлення).

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства 
протягом 2013-2015 років (зокрема на території Подільського району). 
Інформацію про діяльність бажано подавати також в електронному вигляді з 
метою оприлюднення на сайті.

6. Письмова згода представника інституту громадянського суспільства на 
оприлюднення персональних даних та зобов’язання щодо дотримання 
чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у 
Громадській раді при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.

Документи приймаються з 05 травня 2015 року до 29 травня 2015 року 
включно за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, каб.18, у відділі 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 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00; 
П ’ятниця -  з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.45.

Контактні особи:
Онофрійчук Олена Іванівна -  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: 425-74-73, електронна адреса: рос!о1ро1і1;іса@икг.пе1;.

Скрипський Валерій Романович -  голова ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, телефон: 095-359-25-59, електронна адреса: 
ШгЬо1.пе1@§таі1.сот.



Царевська Юлія Олександрівна -  секретар ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, телефон: 066-334-76-30, електронна адреса: 
] иі іазіаггу @§шаі 1. сош.

Зразки документів додаються.

Голосували:
«за» - одноголосно

Головуючий Скрипський В.Р., подякував усім присутнім за продуктивну 
роботу та завершив засідання ініціативної групи. Домовились дату наступного 
засідання ініціативної групи узгодити у телефонному режимі.
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Голова ініціативної групи В.Р. Скрипський

Секретар ініціативної групи Ю.О. Царевська


