
ПРОТОКОЛ  

шостого засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації  

 

м. Чернігів                                                             3 лютого 2017 року 

 

Присутні: 15 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

Відсутні: Довбах В.О., Кириченко В.В., Подорван А.Ф., Родимченко В.В., 

Пась В.І., Седячко В.М. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження списку ІГС, які подали документи ініціативній групі без 

зауважень і кандидати яких мають бути включені до списку учасників 

установчих зборів. 

2. Розгляд листів до ІГС щодо усунення невідповідностей вимогам  

постанови КМУ від 3.11.2010 року № 996 у поданих ними ініціативній групі 

документах. 

3. Ознайомлення зі скаргами на роботу ініціативної групи. 

4. Різне. 

 

1. Затвердження списку ІГС, які подали документи ініціативній групі без 

зауважень і кандидати яких мають бути включені до списку учасників 

установчих зборів. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити список з 46 ІГС, які подали документи ініціативній групі без 

зауважень і кандидати яких мають бути включені до списку учасників 

установчих зборів (додається). 

Голосування: «за» -одноголосно. 

 

2. Розгляд листів до ІГС щодо усунення невідповідностей вимогам  

постанови КМУ від 3.11.2010 року № 996 у поданих ними ініціативній групі 

документах. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Взяти до відома, що решта — 31 ІГС подали документи до ініціативної 

групи, які потребують доопрацювання, з них 5 ІГС — подали документи 

ініціативній групі з значними невідповідностями вимог, 26 — з окремими 

невідповідностями. 

2. Підготувати та надіслати (на поштові та ел. адреси) листи ІГС, 

документи, яких потребують доопрацювання з переліком невідповідностей 

вимогам постанови КМУ від 3.11.2010 року № 996, зокрема щодо відсутності 

саме копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

(13 пакетів документів ІГС).  

Голосування: «за» - 10, «проти»-1.  
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3. Ознайомлення зі скаргами на роботу ініціативної групи. 

 ВИРІШИЛИ:  

 

1. Взяти до відома інформацію юридичного відділу апарату 

облдержадміністрації за підсумками розгляду скарги Асоціації підприємств 

автомобільного транспорту «Чернігівтрансавто»  (лист від 23 січня 2017 року 

№ 5) щодо набрання чинності 02.11.2016 року норми п. 10 частини 2 статті 25 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» — проставляння підпису та печатки 

реєстратора на виписці є Єдиного державного реєстру. 

  

2. За підсумками розгляду листа Чернігівської обласної організації 

роботодавців «Сіверщина» від 02.201.2017 № 04/01-2017 щодо обмеженням з 

боку ініціативної групи  прав ІГС бути обраними до складу Громадської ради 

при Чернігівській облдержадміністрації  вимогою надання як додатку до заяви 

саме копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій:  

надання як додатку до заяви ініціативній групі саме копії виписки з 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій зумовлено  вимогою 

пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 

мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою 

КМУ від 3.11.2010 року № 996. 

 

4. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

 

Повести наступне засідання ініціативної групи 15 лютого (середа), 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 

 

 


