ПРОТОКОЛ

№2

засщання 1Н1Ц1ативно1 групи з подготовки та проведения
установчих збор1в для обрання член1в громадськоУ ради
при виконком! Костянтии1всько11и1сько1 ради
Дата проведения: 26.01.2017
М1сце проведения: малий зал
виконкому м1сько1 ради

Присутн!:
члени 1н1ц1ативно1 групи:
Присутн! члени 1н1ц1ативно1 групи:
Мирошниченко
Л1л1я Валентин1вна

голова 1Н1Ц1ативноТ групи, голова
ГРОМАДСЬКО! 0РГАН13АЦ1Т
«УКРАШСЬКИЙ ШСТИТУТ
АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Гнипа

член громадськоТ орган1зац11 «Рег1ональна
Сп1лка Сп1впращ Малого та Середнього
Б1знесу»

Юл1я В1тал1Увна

Сендецька
Олександра Володимир1вна

голова профсп1лкового ком1тету Центру
та юнацько! творчост!

ДИТЯЧ01

Трубчан1нова

Олена Анатолпвна

секретар 1н1ц1ативно1 групи, головний
спец1ал1ст в1ддшу з орган1зацшних,
внутр1шньопол1тичних питань та роботи з
депутатами

Маланчук
Ярослав Богданович

член рел1г1йно1 громади Укра'ГнськоУ греко
католицько! церкви
ПОРЯДОК ДЕЯНИЙ:

1. Про розгляд документов для участ! в установчих зборах для формування нового складу
громадсько! ради при виконком! моськоТ ради.
Слухали: Про розгляд документов, що надшшли вщ шститут1в громадського
суспольства станом на 25.01.2017 року.
Виступила: Трубчаншова О.А.
Проонформувала присутнох що станом на 25.01.2017 надшшло 42 заяви (перелк
додаеться)
Виступала: Мирошничнко Л.В.
Запропонувала зворити в1дпов1дн1сть заяв до списку. ГИсля чого переворити кожну
справу.

в ХОД] розгляду заяв були наступи! зауваження:
-

-

Костянтин1вська М1ська громадська орган1зац1я «Спадщина Склоград» - додати заяву
на Д03В1Л на обробку персональних даних;
ОБ'еДНАННЯ
СП1ВВЛАСНИК1В
БАГАТОКВАРТИРНОГО
БУДИНКУ
«ЛЕВАНЕВСЬКОГО 45» - додати коп1Ю зав1реного статуту;
БЛАЕ0Д1ЙНА 0РГАН13АЦ1Я «БЛАЕ0Д1ЙНИЙ ФОНД «ЕКОЛОГО - КУЛЬТУРНЕ
В1ДР0ДЖЕННЯД0НЕЧЧИНИ» - додати заяву на дозвш на обробку персональних
даних та коп1ю зав1реного статуту;
Благод1йна орган1зац1я «БЛАЕ0Д1ЙНИЙ ФОНД «ДОНБАС УКРАШСЬКИЙ» додати заяву на дозв1л на обробку персональних даних та коп1ю зав1реного статуту;
Рел1Г1Йна громада святих р1вноапостольних Володимира та Ольги Парафп Донецько Харк1вський Екзархат Укра'шсько! греко - католицькоТ церкви м1ста Костянтин1вки
ДонецькоУ облает! - додати заяву на дозв!л на обробку персональних даних та коп!ю
зав!реного статуту;
Рел!г!йна громада Християнська Церква «Нове покол!ння» - додати коп!ю зав!реного
статуту;
ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС» - додати витяг з единого реестру та коп!ю зав!реного
статуту; П!дписи на документах
Товариство 3 обмеженою в!дпов!дальн!стю «В1ДР0ДЖЕННЯ ДОНБАСУ» - п!дписи
на документах.

Виступив; Маланчук Я.Б.
Запропонував прийняти вс! документи з урахуванням зауважень.
ВИР1ШИЛИ:
Прийняти документи в!д 34 !нститут!в громадянського сусп!льства. 8 пакет!в документ!в
доопрацювати.

Голова 1н1Ц1ативно1 групи

Л.В, Мирошниченко

Секретар 1Н1Ц1ативно1 групи

О.А. Трубчан1нова

