
ПРОТОКОЛ № 4
засідання ініціативної групи

з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 
г ромадянського суспільства для обрання членів Громадської ради при

Дніпровській міській раді

15 лютого 2022 року

Засідання проведено через електроні засоби комунікації між членами 
ініціативної групи відповідно до протоколу засідання ініціативної групи № 1 
від 24.12.2021.

СЛУХАЛИ:
Бандуру С. В., секретаря ініціативної групи, який запропонував 

затвердити порядок денний засідання:

Порядок денний

1. Розгляд документів, що надійшли до ініціативної групи з 
підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для обрання членів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно
«ПРОТИ» - о
«УТРИМАВСЯ» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання.

1. Розгляд документів, що надійшли до ініціативної групи з 
підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для обрання членів Громадської ради при 
Дніпровській міській раді.

СЛУХАЛИ:
Мальцеву О. Є., уповноважену особу за збір документів від ініціативної 

групи, яка доповіла, що 69 інститутів громадянського суспільства подали 
документи до ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів 
за участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів 
Громадської ради при Дніпровській міській раді.

Подали не повний пакет документів такі інститути громадянського 
суспільства:

1. Громадська організація «Лідер Дніпра» відсутня довідка про діяльність. 
Також не вірно вказані реквізити ініціативної групи, назва.



2. Дніпропетровська обласна громадська організація «Товариство
інтелектуальної власності», не надала посилання на відкриті державні реєстри, 
за якими ініціативна група може ознайомитися з інформацією про державну 
реєстрацію ІГС та Статутом ІГС, або Витяг про державну реєстрацію ІГС та 
Статут ІГС у паперовому вигляді, завірені відповідно до чинного
законодавства.

3. Громадська організація «Фонд соціальних ініціатив» не надали 
біографічну довідку, згоду на обробку персональних даних.

4. Громадська організація «Батьківська рада Дніпра» не надала згоду на
обробку персональних даних та посиланим на відкриті державні реєстри, за 
якими ініціативна група може ознайомитися з інформацією про державну 
реєстрацію ІГС та Статутом ІГС, або Витяг про державну реєстрацію ІГ С та 
Статут ІГС у паперовому вигляді, завірені відповідно до чинного
законодавства.

5. Обласна громадська організація «Асоціація творчої освіти «Дивосвіт» не 
надала посилання на відкриті державні реєстри, за якими ініціативна група 
може ознайомитися з інформацією про державну реєстрацію ІГС та Статутом 
ІГС, або Витяг про державну реєстрацію ІГС та Статут ІГС у паперовому 
вигляді, завірені відповідно до чинного законодавства.

6. Дніпропетровський Обласний Відокремлений підрозділ Громадської 
Організації «Міжнародний центр батьківства» не надала посилання на відкриті 
державні реєстри, за якими ініціативна група може ознайомитися з 
інформацією про державну реєстрацію ІГ’С та Статутом ІГС, або Витяг про 
державну реєстрацію ІГС та Статут ІГС у паперовому вигляді, завірені 
відповідно до чинного законодавства.

7. Громадська організація «Екодніпро Стандарт» надіслала документи у 
форматі word замість PDF.

Не подали паперовий варіант документів Громадська організація «Ліга 
блогерів та трендмейкерів ЯККІ» та Громадська організація «Всеукраїнське 
об’єднання «Перемога».

Крупіцького В. П., голову ініціативної групи, який запропонував 
направити Громадській організації «Лідер Дніпра», Дніпропетровській обласній 
громадській організації «Товариство інтелектуальної власності», Громадській 
організації «Фонд соціальних ініціатив», Громадській організації «Батьківська 
рада Дніпра», Обласній громадській організації «Асоціація творчої освіти 
«Дивосвіт», Дніпропетровський Обласний Відокремлений підрозділ 
Громадської Організації «Міжнародний центр батьківства» на електрону пошту 
лист з проханням виправити недоліки та доопрацювати документи і у 
визначений термін надати до ініціативної групи.

Крупіцького В. П., голову ініціативної групи, який, доповів, що відповідно 
до Порядку подання документів інститутами громадянського суспільства для 
участі їх представників в установчих зборах для обрання членів Громадської 
ради при Дніпровській міській раді, усі документи повинні подаватися! до 
ініціативної групи в паперовому та електронному вигляді. Документи, які
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з
подані лише в одному вигляді (електронному чи паперовому) вважаються 
такими, що не подані і розглядатись не будуть

Запропонував не розглядати документи від Громадська організація «Ліга 
блогерів та трендмейкеріів ЯККІ» та Громадська організація «Всеукраїнське 
об’єднання «Перемога».

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАВСЯ» - 0

ВИРІШИЛИ:
направити Громадській організації «Лідер Дніпра», Дніпропетровській 

обласній громадській організації «Товариство інтелектуальної власності», 
Громадській організації «Фонд соціальних ініціатив», Громадській організації 
«Батьківська рада Дніпра», Обласній громадській організації «Асоціація 
творчої освіти «Дивосвіт», Громадській організації «Екодніпро Стандарт», 
Дніпропетровський Обласний Відокремлений підрозділ Громадської 
Організації «Міжнародний центр батьківства» на електрону пошту лист з 
проханням виправити недоліки та доопрацювати документи.

Не розглядати документи від Громадська організація «Ліга блогерів та 
трендмейкерів ЯККІ» та Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання 
«Перемога».

Голова ініціативної групи В. П. Крупіцький

Секретар ініціативної групи С. В. Бандура


