
 

Протокол № 3 

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів 

по формуванню нового складу Громадської ради при Печерській районній 

в місті Києві державній адміністрації 

 

 

м. Київ, вул.                                                                         «12» червня 2019 року    

Омеляновича-Павленка, 15,  

каб. 318               

 

На засіданні присутні 11 членів ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, зокрема: 

1. Бричук Костянтин Григорович  – голова ініціативної групи; 

2. Малич Гліб Артурович – секретар ініціативної групи; 

3. Ружанська Вікторія Миколаївна – член ініціативної групи; 

4. Віровцев Володимир Юрійович  – член ініціативної групи; 

5. Ластовченко Олександр Михайлович – член ініціативної групи; 

6. Казарінова Олена Вікторівна – член ініціативної групи; 

7. Філінський Микита Юрійович – член ініціативної групи; 

8. Рубцова Вікторія Миколаївна  – член ініціативної групи; 

9. Носенко Ігор Васильович – член ініціативної групи; 

10. Матея Юрій Васильович – член ініціативної групи; 

11. Швець Наталія Олександрівна – член ініціативної групи; 

 

Інші присутні:  

Матвієнко Олександр Анатолійович 

Кльопа Олег Миколайович 

Гурін Микола Володимирович 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г., який оголосив про наявність кворуму та запропонував розпочати 

засідання ініціативної групи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 11, 

Проти – 0, 

Утримались – 0. 

 

Засідання розпочато. 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г. з пропозицією затвердити Порядок денний засідання ініціативної 

групи в такому вигляді: 

 

1. Затвердження результатів прийому виправлень та зауважень до поданих 

раніше документів ІГС. 



 

 

2. Розгляд по суті виправлених зауважень до документів ІГС.  

 

3. Затвердження списків осіб, документи яких відповідають вимогам щодо 

участі в установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. 

 

4. Затвердження списку осіб, документи яких не відповідають вимогам щодо 

участі в установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. 

 

5. Затвердження тексту Повідомлення для розсилки представникам ІГС щодо 

участі в установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.  

 

6. Затвердження пропозицій до порядку проведення установчих зборів по 

формуванню нового складу Громадської ради при Печерській районній в  

м. Києві державній адміністрації, процедури голосування під час установчих 

зборів, затвердження мандату, бюлетенів для голосування тощо.  

 

7. Затвердження списку членів реєстраційної комісії щодо забезпечення 

реєстрації делегатів ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового 

складу Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній 

адміністрації та видачі мандатів. 

 

8. Різне. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Порядок денний у запропонованому вигляді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г. який проінформував присутніх, що у встановлені рішенням 

Ініціативної групи терміни - з 1 по 10 червня 2019 року - надійшли 

виправлення у подані раніше (в період 10 по 24 травня 2019 року) пакети 

документів від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих 

зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Печерській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

 



 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти інформацію Бричука К.Г. до відома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г., Ружанську В.М., Віровцева В.Ю., Рубцову В.М. які провели 

перевірку поданих виправлень по суті, в результаті чого було виявлено, що 46 

пакетів документів відповідають вимогам щодо участі в установчих зборах по 

обранню нового складу Громадської ради при Печерській районній в м. Києві 

державній адміністрації, а 10 пакетів документів були визнаними такими, що 

не відповідають вимогам щодо участі в установчих зборах по обранню нового 

складу Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній 

адміністрації. 

За підсумками перевірки було складено 56 відповідних Висновків по всім 

наданим пакетам документів.   

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити 56 Висновків щодо відповідності поданих документів вимогам їх 

подачі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г., який запропонував затвердити список 46 представників 

інститутів громадянського суспільства, які надали повні комплекти документів 

та допущені до участі в установчих зборах (список №1 додається).  

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити список із 46 інститутів громадянського суспільства, 

документи яких відповідають вимогам щодо участі в установчих зборах 

(Список №1 додається). 

2. Проінформувати інститути громадянського суспільства шляхом 

оприлюднення на вебсайті Печерської районної в м. Києві державної 

адміністрації та шляхом розсилки повідомлень на адреси електронної 



 

пошти ІГС про списки ІГС, документи яких відповідають вимогам щодо 

участі в установчих зборах.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г., який запропонував затвердити список із 10 представників 

інститутів громадянського суспільства, документи яких є в ході перевірки 

визнано неповними та які таким чином не відповідають вимогам щодо участі в 

установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації (список №2 додається).  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропонований список інститутів громадянського суспільства, 

які не відповідають вимогам щодо участі в установчих зборах по обранню 

нового складу Громадської ради при Печерській районній в м. Києві 

державній адміністрації (Список №2 додається). 

2. Проінформувати інститути громадянського суспільства шляхом 

оприлюднення на вебсайті Печерської районної в м. Києві державної 

адміністрації та шляхом розсилки повідомлень на адреси електронної пошти 

ІГС, які не відповідають вимогам щодо участі в установчих зборах 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г., який запропонував затвердити текст Повідомлення для розсилки 

представникам ІГС щодо участі в установчих зборах по обранню нового складу 

Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації в 

наступній редакції:  

 

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! 

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо 

формування нового складу Громадської ради при  

Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 



 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 

ініціативною групою здійснюється підготовка до проведення установчих зборів 

з формування нового складу Громадської ради при Печерській районній в м. 

Києві державній адміністрації. 

 

За рішенням ініціативної групи (протокол № 1 від 07 травня 2019 

року) установчі збори  з формування нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації відбудуться 24 червня 

2019 року о 17:00 (реєстрація з 16:00 до 16:45) в актовій залі Печерської 

районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: вул. 

М.Омеляновича-Павленка, 15. 

 

Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється до 18:00 

год, 23 червня 2019 року, шляхом повідомлення на електронну пошту: press-

pechersk@ukr.net або за телефоном: 067.177.01.71 Гліб Малич. 

 

Інформацію про етапи формування нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації можна отримати у 

відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і ЗМІ 

Печерської РДА (044) 280-16-40, 067 177 01 71 та на веб-порталі Печерської 

районної в м. Києві державної адміністрації у рубриці «Громадська рада». 

 

До цього листа додаються: 

1.  Список представників ІГС, документи яких відповідають вимогам щодо 

участі в установчих зборах. 

2.  Список представників ІГС, документи яких не відповідають вимогам 

щодо участі в установчих зборах (із зазначенням підстав) та які 

відповідно не допущені до участі у зборах. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити текст Повідомлення для розсилки представникам ІГС щодо участі в 

установчих зборах по обранню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 
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ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Бричука К.Г., Рубцову В.М., Ружанську В.М, Віровцева В.Ю., 

ЛастовченкаО.М., якій обговорили пропозиції до порядку проведення 

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, процедури 

голосування під час установчих зборів, затвердження мандату, бюлетенів для 

голосування.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Враховуючи кількість поданих пакетів документів щодо участі в установчих 

зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Печерській 

районній в м. Києві, рекомендувати установчим зборам сформувати 

кількісний склад Громадської ради з числа всіх представників ІГС, які були 

допущені до участі в установчих зборах та прийшли і зареєструвались в 

роботі зборів.  

2. Проводити голосування під час установчих зборів шляхом підняття рук з 

мандатами учасника зборів, що будуть видаватись реєстраційною комісією 

перед початком зборів під час реєстрації учасників. 

3. Затвердити форму мандату (текст додається) та надрукувати мандати на 

кольоровому папері. 

4. У разі ухвалення відповідного рішення установчих зборів щодо обмеження 

кількості членів Громадської ради, провести рейтингове голосування за 

особовий склад членів Громадської ради за допомогою бюлетенів (текст 

бюлетеню додається).    

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г., який запропонував сформувати реєстраційну комісію та внести 

до списку членів реєстраційної комісії щодо забезпечення реєстрації делегатів 

ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської 

ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації та видачі 

мандатів Малича Гліба Артуровича (заступника начальника відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і ЗМІ) та Халипу Юлію 

Вікторівну (головного спеціаліста організаційного відділу 

райдержадміністрації). 

 

 



 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити список членів реєстраційної комісії щодо забезпечення реєстрації 

делегатів ІГС для участі в установчих зборах по формуванню нового складу 

Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації 

та видачі мандатів у складі Малича Гліба Артуровича та Халипи Юлії 

Вікторівни. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

Порядок денний засідання ініціативної групи вичерпано.  

 

СЛУХАЛИ: 

Бричука К.Г. з пропозицією закрити засідання ініціативної групи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Закрити засідання ініціативної групи.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 11, 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

 

Голова ініціативної групи                                                        К.Г. БРИЧУК 

 

 

Секретар                                                                                     Г.А. МАЛИЧ 

 

 

 


