
ПРОТОКОЛ  

п’ятого засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації  

 

м. Чернігів                                                              25 січня 2017 року 

 

Присутні: 16 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

Відсутні: Довбах В.О., Кириченко В.В., Ляхович М.С., Тарнавський О.А., 

Пась В.І. 

 

Порядок денний: 

1. Інформація голови ініціативної групи Петрової Т.І. про попередні 

підсумки роботи ініціативної групи по прийому документів ІГС. 

2. Обговорення плану подальшої  роботи ініціативної групи: перевірка 

документів, складання списку учасників установчих зборів, підготовка 

установчих зборів. 

 

1. Інформація голови ініціативної групи Петрової Т.І. про попередні 

підсумки роботи ініціативної групи по прийому документів ІГС. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Взяти інформацію до відома щодо: 

 заяви Довбаха В.О. про вихід зі складу ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів з формування нового складу 

Громадської ради при облдержадміністрації; 

 на 17:00 год. 23 січня ініціативна група зареєструвала отримання 78 

пакетів документів ІГС на участь в установчих зборах, один пакет 

документів № 21 (згідно журналу реєстрації) був ІГС відкликаний, 

тобто 77 пакетів документів ІГС підлягають перевірці на предмет 

відповідності вимогам постанови КМУ від 3.10.2010 №996; 

2. Визнати роботу ініціативної групи з прийому документів від ІГС 

задовільною. 

 

2. Обговорення плану подальшої  роботи ініціативної групи: перевірка 

документів, складання списку учасників установчих зборів, підготовка 

установчих зборів. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Запропонувати всім членам ініціативної групи особисто ознайомитись 

з пакетами документів ІГС на предмет відповідності вимогам постанови 

КМУ від 3.10.2010 №996 та підтвердити свою згоду з висновком 

ініціативної групи щодо результатів перевірки особистим підписом; 

2. Затвердити графік роботи щодо перевірки документів ІГС, підготовки 

листів ІГС щодо недоліків  на 26 січня — 2 лютого (додається); 
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3. Доручити Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій   з 

громадськістю ОДА провести перевірку копій виписок з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій; 

4. Доручити Кроту С.О., Родимченку В.В. та Базар О.В. провести 

перевірку кандидатів на участь в установчих зборах щодо депутатства; 

5. За підсумками перевірки документів підготувати листи ІГС щодо 

наявності невідповідностей документів вимогам постанови КМУ від 

3.10.2010 №996. 

6. Повести наступне засідання ініціативної групи 3 лютого (п’ятниця), о 

15:00 год. в приміщенні Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій   з громадськістю ОДА (кім. 5). 

 

 

Голова ініціативної групи       Т.І. Петрова 

 

Секретар          В.В. Сапон 

 

26.01 четвер 

10:00—17:00 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки 

Проскуріна Н.П., 

Жимолостнова С.К. 

Мошко В.В. 

27.01 п’ятниця 

12:00-17:00 

 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки 

КутуєваО.О. 

Крот С.О. 

28.01 субота 

29.01 неділя 

  

30.01 понеділок 

14:00—17:00 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки  

Мошко В.В. 

31.01 вівторок 

15:00—17:00 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки  

Балакша С.В. 

Седячко В.М. 

01.02 середа 

15:00—17:00 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки  

Родимченко В.В. 

Осадців І.В. 

02.02 четвер 

15:00—17:00 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки  

Петрова Т.І. 

Проскуріна Н.П. 

03.02 п’ятниця 

15:00—17:00 

перевірка документів, 

надсилання повідомлення 

про недоліки  

Засідання 

ініціативної групи 

 


