
протокол засiдання iнiцiативноi робочоi групи з установчих зборiв для формування
нового складу ГромадськоТ рали при нацiонЕrльному природному парку

кГолосiiвський> Ns 3

присутнi члени iнiцiативноi групи з пiдготовки установчих зборiв лля формування

нового складу Громадськоi рали при наuiональному природному парку

м. Киiв, urп. r*rrцева, ба

<Голосiiвський>: t

Соколенко Олександр Анатолiйович

Глушаниця Михайло Васильович

Штепуляк Павлiна Вадимiвна

Прохорчук Олена Михайлiвна

Семенова Алiна Iгорiвна

Ворона Олексанлр Олександрович

|6.|2.202|

Заступник начальника Святошинсько-
Бiличанського природоохоронного
науково-дослiдного вiддiлення НПП
кголосiiвський>

Iнженер з рекреацiйного благоустрою
вiддiлу рекреаuii НПП кГолосiТвський>

Прелставник громадськоi органiзачii
Спiвтовариство особливих сiмей кМи

разом)

Прелставник громадськоi органiзачiТ
<Спiлка порятунку Голосiсва>

Представник громадськоi органiзаuii
<Екозагiн>

Представник громадськоi органiзаuii
кЧернечий лiс - SOS (за згодою)

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03,1 1 .20l 0 N9 996 uПро

забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реа-гliзачiт державноi полiтики>
a1 -л IJ

було опраuьовано допуr.пr' "iл 
прелсiавникiв IГС, що надiйшли до |5.|2.21 до Нпп

Голосiiвський (https://nppg.qоv.ч ), ..

На електронну скриньку налiйшло 8 заяв разом iз пакетом документiв, якi

вiдповiдають вимогам no.rurou" Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03,11,2010 Ns 996

<Про забеЗпеченнЯ участi громадськостi у формуваннi та реа;riзацii державноТ

полiтики>.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.11,2010 N9 996 кПро

забезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзашii дерх<авноТ полiтики>,

якщо кiлькiстi заявок менше 35, то u.i прaл.rавники IГС, що подали пакет документiв

автоматично зараховуються до складу Громадськот рали при Нпп кголосiiъський>,



Вiдповiдно до пакету наданих документiв до складу Громадськоi ради при НПП
кГолосiiвський> увiйшли :

семенова длiна Iгорiвна Го Екозагiн

Михалко Михайло Iохимович

Штепуляк Павлiна Вадимiвна

Кова,тенко Марина BaclцliBHa

Татарчук-Гiрфанова Наталiя
миколаiвн

Волков Сергiй Степанович

Ворона Олександр Олександрович

Прохорчук Олена Михайлiвна

голова iнiцiативноi групи

Секретар iнiцiативноi групи

ГО Спiлка порятунку Голосiiва

ГО Спiвтовариство особливих сiмей
кМи разом>

го Громада Китасва

ГО Варта Народу

го офiс довкiлля

ГО Чернечий лiс SOS

ГО !руге життя

Михайло ГЛУШАНИЦЯ

олександр СокоЛЕНко


