
Протокол №3

Засідання ініціативної групи згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської
міської  ради  з  організації  установчих  зборів  щодо  створення  Громадської  ради  при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради.

30 жовтня  2018 року, 18:00 м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 15, 
мала зала міської ради

ПРИСУТНІ:

1.Постівий  Сергій  Олександрович  –  голова  ініціативної  групи,  керуючий  справами
виконавчого комітету міської ради;

2.Бочаров  Сергій  Олексійович  –  президент  громадської  організації  «Клуб  любителів
бігу «Білоцерківський марафон» ;

3.Вукс Анна Сергіївна – голова громадської організації «ПроМам» 

4.Даценко  Юрій  Володимирович  –  віце-президент  ГО  «Федерація  спортивних  видів
боротьби»;

5.Деркач Микола Федорович – представник громадської організації «ГІПС»;

6.Кучер  Ольга  Василівна  –  член  громадської  ради  при  виконавчому  комітеті
Білоцерківської міської ради 

7. Лаврусь Павло Анатолійович – секретар ініціативної групи, член громадської ради
при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради

8.Піскоцький Михайло Іванович – начальник загального відділу виконавчого комітету;

9.Турій Олег Володимирович – начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з
громадськістю міської ради;

10.Хіврич Сергій Володимирович – член громадської ради при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради.

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

1.       Про усунення  виявлених невідповідностей в  пакетах документів  від трьох
інститутів  громадянського  суспільства  (Білоцерківський  благодійний  фонд
«Замкова  гора»,  Білоцерківська  міськрайонна  громадська  організація
«Громадський  комітет  народного  контролю»,  ГО  «Федерація  спортивних  видів
боротьби») та затвердження їх до списку кандидатів до складу  Громадської ради,
які братимуть участь в установчих зборах або до списку представників інститутів
громадянського  суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в  установчих  зборах,  із
зазначенням підстави для відмови. 

2. Про  уповноваження  представника  ініціативної  групи  для  відкриття  установчих
зборів щодо створення Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської
міської ради.

 

3. Про затвердження списку  кандидатів до складу Громадської ради,  які братимуть
участь  в  установчих  зборах  та  списку  представників  інститутів  громадянського



суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави
для відмови.

По питанню № 1 порядку денного ВИСТУПИВ: Постівий С.О. та запропонував членам
ініціативної  групи  розглянути  надіслані  пакети  документі  від  3  (трьох)  інститутів
громадянського  суспільства  (Білоцерківський  благодійний  фонд  «Замкова  гора»,
Білоцерківська  міськрайонна  громадська  організація  «Громадський  комітет  народного
контролю»,  ГО  «Федерація  спортивних  видів  боротьби»),  які  були  відправлені  на
доопрацювання, на предмет відповідності всього пакету та кожного документу окремо, та
прийняти  рішення  про  допущення  чи  не  допущення  до  цих  організацій  до  участі   в
установчих зборах щодо створення Громадської ради при виконавчому комітеті.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 10

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 ВИРІШИЛИ: затвердити за результатами усунутих недоліків  до списку кандидатів до
складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах такі організації:

№ 
п/п

Назва організації ПІБ Примітка

1 Білоцерківський благодійний 
фонд «Замкова гора»

Абрамова Олена 
Володимирівна

2 Білоцерківська міськрайонна 
громадська організація 
«Громадський комітет 
народного контролю»

Бугайчук Костянтин 
Васильович

3 ГО «Федерація спортивних 
видів боротьби»

Даценко Юрій 
Володимирович

По  питанню  №2 порядку  денного  ВИСТУПИВ:  Лаврусь  П.А.  та  запропонував
висунути кандидатуру голови ініціативної групи, керуючого справами виконавчого комітету
міської  ради  Постівого  С.О.  як  уповноваженого  представника  ініціативної  групи  для
відкриття установчих зборів щодо створення Громадської  ради при виконавчому комітеті
Білоцерківської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 9
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0
«НЕ ГОЛОСУВАВ» -1

ВИРІШИЛИ:  затвердити кандидатуру голови ініціативної групи, керуючого справами
виконавчого  комітету  міської  ради  Постівого  С.О.  як  уповноваженого  представника
ініціативної групи для відкриття установчих зборів щодо створення Громадської ради при
виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради.



По  питанню  №3 порядку  денного  ВИСТУПИВ:  Постівий  С.О.  та  запропонував
затвердити  список  кандидатів  до  складу  Громадської  ради,  які  братимуть  участь  в
установчих  зборах  та  список  представників  інститутів  громадянського  суспільства,  яким
відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 10
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ: затвердити список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть
участь в установчих зборах та список представників інститутів громадянського суспільства,
яким  відмовлено  в  участі  в  установчих  зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,
оприлюднити  їх  не  пізніше  ніж  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  щодо
створення  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  Білоцерківської  міської  ради  на
офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та в інших прийнятний спосіб.

Список кандидатів до складу Громадської ради, 

які братимуть участь в установчих зборах

№ п/п Назва організації, інформація про діяльність Прізвище, ім’я та по-
батькові делегованого 
представника, біографічна 
довідка

1 Громадська організація «Три покоління» Кучер Ольга Василівна

2 Білоцерківська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України

Склярова Галина Миколаївна

3 Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Нащадки Ярослава»

Нагаївська Лариса 
Володимирівна

4 Громадська організація  «Антикорупційний комітет 
об’єднаний»

Снігур Ігор Віталійович

5 Благодійна організація  «Благодійний фонд 
«Шкільна родина Білоцерківщини»

Садаєва Ольга Іванівна

6 Благодійна організація  «Благодійний фонд «Наша 
Білоцерківська Берегиня»

Панкоша Катерина 
Леонідівна

7 Білоцерківський благодійний фонд «Замкова гора» Абрамова Олена 
Володимирівна

8 Білоцерківський міський відокремлений підрозділ 
Всеукраїнської громадської організації «Стріт 
Воркаут Україна»

Сахарова Оксана Михайлівна

9 Громадська організація  «Білоцерківська 
інтерактивна платформа»

Савичева Тетяна Ігорівна

10 Благодійний фонд «Рух Молоді» Бичков Олександр 
Володимирович

11 Громадська організація  «Сонях» Кудінов Олексій Віталійович



12 Громадська організація  «Фан-клуб футбольного 
клубу «Динамо» (м. Київ)»

Коча Ігор Юрійович

13 Громадська організація  «Білоцерківська міська 
організація інвалідів війни, збройних сил та 
учасників бойових дій»

Карпенко Владислав 
Олегович

14 Громадська організація  «ГІПС» Деркач Микола Федорович

15 Громадська організація  «Біла Церква туристична» Скляр Владислав Сергійович

16 Громадська організація  «Центр громадського 
розвитку»

Чорний Олександр 
Васильович

17 Білоцерківська міськрайонна громадська 
організація «Громадський комітет народного 
контролю»

Бугайчук Костянтин 
Васильович

18 Громадська організація  «Ми-особливі» Камінна Ніна Миколаївна

19 Громадська організація  «Спортивний Клуб 
«Яструби» м.Біла Церква»

Зорін Олексій Георгійович

20 Громадська організація  «РАН-АП-НЕЙШН» Коваленко Назар Вікторович

21 Громадська організація  «Спілка землевпорядників, 
власників земельних ділянок та землекористувачів 
Київської області»

Рудешко Вікторія 
В’ячеславівна

22 Громадська організація  «Федерація спортивних 
видів боротьби»

Даценко Юрій 
Володимирович

23 Громадська організація  «Рада матерів та дружин 
учасників АТО»

Лісовенко Олена 
Олександрівна

Список представників інститутів громадянського суспільства, 

яким відмовлено в участі в установчих зборах

№ 
п/п

Назва організації ПІБ Відмовлено в участі в
установчих зборах із

зазначенням підстави
для відмови

1 - - -

Голова ініціативної групи Постівий С.О. ___________________

Секретар ініціативної групи Лаврусь П.А. ___________________


