
ПРОТОКОЛ № 11

Засідання 

Г ромадської ради 

при Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації

дата, час та місце проведення засідання:
15 вересня 2016 року о 17.00 годині в приміщенні Голосіївської РДА

(4 поверх, мала зала).

Присутні: 20 членів Громадської Ради (список присутніх 
(реєстраційний лист) додається).

На засіданні Громадської ради присутні 20 членів Громадської ради, 
що складає більше половини від загальної чисельності її членів, таким чином 
засідання є правомочним і може приймати рішення.

Головує на засіданні голова Громадської ради Гаджимурадов Р.Е.

Голова Громадської ради довів до відома присутніх що надійшли 
звернення від Благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога в 
Єдності» та Громадська організації «Нове Голосієво» про заміну делегатів. 
Гаджимурадов Р.Є. також зазначив, що Громадська рада не має секретаря, 
про що неодноразово підіймалось питання, але до цього часу секретаря не 
обрано, зазначив, що є кандидатура на посаду секретаря, а саме делегата від 
Благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога в Єдності» Гриня А .Я., 
який надав попередню згоду обіймати цю посаду.

1 олова Громадської ради запропонував затвердити порядок денний 
наступного змісту:

1. Про зміни в складі делегатів Громадської ради.
2. Про зміни в складі секретаріату Громадської ради.
3. Про пропозиції щодо плану роботи Громадської ради на 2017 рік.
4. Про сприяння виконанню Указу Президента України від 11 лютого
2016 року «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України та Держаної прикордонної
служби України».
5. Про роботу та керівництво комітетів Громадської ради.

Доповідачі: голова Громадської ради, 
голови комітетів.

6. Різне.

В ході обговорення порядку денного надійшли пропозиції
доповнити його питанням:



. f " пр? ДПТ ТеРемки 3 (пропозиція від Татарчук-Прфанової Наталії 
Миколаївни, делегата від ГО "ВАРТА НАРОДУ")

і олосували «про затвердження порядку денного»1 
«ЗА »-17  
«Проти» - немає 
«Утрималось» - З

Рішення прийнято,

Х0Д1 пеРех°ДУ ДО розгляду першого питання порядку денного 
надійшла пропозиція від Шулякова Ярослава Вікторовича ( «Верховна 
молодіжна рада» Всеукраїнська молодіжна громадська організація) 
доповнити порядок денний питанням про саморозпуск Громадської ради при 

олоспвськш районній в місті Києві державній адміністрації та розглянути 
його в першочерговому порядку. Також у письмовому вигляді надійшла 
інформація в підтримку голосування з питання про саморозпуск підтриманий
і 1 делегатами Громадської ради.

Результати голосування з питання про саморозпуск Громадської ради: 

«ЗА» - 13

«ПРОТИ» - 4

«УТРИМАВСЯ» - З

ГГШ ™П: СЛЯ Г0Л0Сування ПР° саморозпуск, у зв’язку з відсутністю кворуму 
засідання ^  ДЄШЮГ° ГРома*сь™ Р ^  припинила
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/У /4 е й  протокол підписали


