пiдготовки установчих зборiв для
Протокол засiдання iнiцiативноТ робочоI груtlи з
парку
Громалськот рали прlr llацiо lальному природllому
формуванttя ноl}ого склад},
<ГолосiТвський> JФl

ба

пл.Киiв, вул. Ролимцева,

2, l0, 202|,

зборiв лля формування
присутrri члени iнiцiативнот групи з пiдготовки установчих
природному парку кГолосiIвський>:
нового скJrаду ГромадськоТ рали при Halliol{a blloMy

l. Соколеtlко Оrlексаltдр Дllаr,олil'лt,lви,t

Зас,г1,1ltlик IIаLlальItиl(а СвятоtltиlIсь|(о_
Бi:r и.lltнсt,ко I,o
jloc.lt

2. I.1rуrlrаrlиltя Михай:lо

3. Штепуляк Ilавлина

Васи.llьовtл,l

ВадимiвtIа

i,,[rt

tl

рироjlоохоро}l li()I,o

c,lt,o Bi/tlli.ltett lt

я

III

I

I

I

<<

avKoBo-

lЪ.;l ос ii'llc ьки й ll

IHrtceltep з

вiлдiлУ
рекреаltiйtlого блаl,оустро|о

peKpcartiT

I {I

III <<t-олосiТвський>>

IIре,,tставниt( громалськоТ оргаlriзаlliТ
Спiв,I,овариство особливих сiмей

4, Прохорчук Олена Михайлiвна

II

I

Iрелставн

и

<<Ми разом>

lt грома,цс ькоТ оргаlt iзацiТ

<<С

llорятуtiку ГЬ:tосiсва>

5. Семенова

Алiна Iгорiвrrа

I

Iре.,tставни к громалськоТ оргаlr

<<[lко,заl,itl

iзаltii

>>

СJIУХАЛИ:
проведення
()лену tIрохорчук з пропозиItiсю обраr,и t,oJIoBy iнiцiативноТ групи tпJIяхом
гоJlосу Bali ttя.

[[Iтепуляк

I1,

В. запропоtJу вала

ГоJlоСУВАJIИ:
-За

--

5 (о.rrноголосtIо)

-Утр.
-l1роти

()

--

0

ка|

{дидат),ру М и хай:lа l л уlшани lti,

пiл ка

вирIttlиJIИ: Обраги

гoJloBoto iнirtiагивноТ групи Михайла

I

луtttаниttю

СJIУХАЛИ:
гIрохtlрчук.олеrrу з проItозиt(iсю загверllи,ги lloprlllok llенгIий засiдання iнiцiаr,ивнот
групи:

l. tIро обраtltlя секретаря iнiцiативноТ

гругIи.

2. lIpo /Iагу rIpoBe/teHllя устаllовчих зборiв,
З. l1po визI{аLlеt{tlя llоряllку llрийому JloKvMcIl,TiB

Bi.It ll-С,ц_гlя

участi в уста}lовчих зборах.

4. Рiзне.
Запере.lеttь чи заува)кень Bilt присуr,нiх tte на.t(iйlltло.

ГоJlоСУl}дЛИ:
-За --Утр.

5 (одноголосltо)

-

0

-

-Проти

0

вирItIIИЛI'I:

Затверди,ги поряllок /lеltний засi/tання iнiцiативlrоТ групи

.

СJIУХАJIИ:
С]еменову Д-lriну. запропоl{увала обрати секретарем iнiцiативttоi гругtи Олександра

Соколенка.
заперечень tlи зауважеltь Bi/l прlrсутнiх ltc ttа/liйttrло.

t'оЛОСУl}АЛИ:
-За

-

5 (олноголосно)

-Утр,--_
-Проти

0
()

-

ви

pI tll

Или : Обрати секретарем

i

н

i

rriативltот групи Олексаrrдра Соколен ка

СЛУХАЛИ:
Олександра Соколеttка, який запрогlоttував I]зяти за oclloBy Постанову Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 03.11.20l0 Nч 996 та приз}lачити /laтy проведенl{я установчих зборiв з. 12.2021.
Заперечеtlь чи зауважень Bi;t прису,гнiх

;1g цз,l1iйшt-по.

t'оJIосУl]АЛИ:
-За

-

5 (одtноголосItо)

-Утр.--I1роти

0

-

1ф

0

ВИРlUIИJIИ: lIризtlачиl,t|
t{IIIl "IЬlIосiТвський" -

]. l2, 202l

.Iti.lг), IIр()ве/rlсtltlя

устаltовчих зборiв

['poпla.ttcbtcoT рали

,

I]iдповiдttо llo IIорядку формуваt;ttя I-poMa/IcbKclT ра;rи. перiодtом прийсlму докумен,гiв
визIlачено даlЙ з 4.|0.2021 ло 2,11.202l (BK.ltlo.tHo, /to кiltttя лоби). З оглrяду lla каранr,иtttti
обмеrкеttltяt. матерiаllи приймаrоться виIlятково в eJleктpotIHoMy вигля/l

(]JIУХдJIИ:

Михайла I)lуlпаllиrtlо. яttий,}аllро|lо}lуt]аl] створити eJleкTpotlI{y скриньку лllя

прtrйому lloKyMeHTiB вiл
grolnrada.nppgolos@gm

ai

ltредlс,гztвtlикill iнститут,iв громадянського cyclti.llbc,rBa:

l.сопl.

I'ОJIоСУl}АJIИ:
-За -- 5 (олноголосlrо)

-Уrр. -IIроти

0

-

0

ВLIРIlIlИЛ]'l: стI]ори,ги еJlскгро}lI|), скриIll,кч ilJIя прийому лоt<lменr,iв

Bi:l

представIlикiв iнстит,уr,iв громалянськоt,о cyclli.llbcTBa: gromrada.nppgolos@gmail.com

Гоrlова

i l,t

Секре,гар

it(iативноТ груlти

i lt i

цiативltоТ т,рупи

Михайло I]IYI IIAI lИI lЯ
ександр. COKOJIEI IKO

-d€

