
ПРОТОКОЛ № З

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового 
складу Громадської ради при Фонді державного майна України

12 вересня 2017 року м. Київ, проспект Перемоги , 49/2

ПРИСУТНІ:
Члени ініціативної групи:
Пилипчук Сергій Анатолійович - Голова Ради експертів ГО «Прозора приватизація»;
Гармаш Микола Миколайович - Голова Первинної профспілкової організації ПАТ НВП 
«Більшовик»;
Болтян Олександр Олексійович- Профспілка «Свобода праці», член Комітету;
Леонов Едуард Володимирович - МГО «Всесвіт», Керівник Ресурсного центру протидії 
корупції (комплайнс-офіцер)
Світличний Андрій Анатолійович - ГО «Ділова Рада», радник з питань інвестиційної 
діяльності;
Яворська Ніна Костянтинівна - Начальник Управління взаємозв’язків з громадськістю та 
редакційної діяльності;
Гвоздік Олексій Васильович - головний спеціаліст Управління персоналом Департаменту 
забезпечення діяльності Фонду.
На засіданні присутня Дронова І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд заяв від інститутів громадянського суспільства на відповідність 

встановленим Типовим положенням вимогам.
2. Уточнення місця та часу проведення установчих зборів.
3. Підготовка списків кандидатів на участь в установчих зборах для формування 

громадської ради при Фонді.

1. СЛУХАЛИ: Пилипчука С.А.

4 вересня 2017 року закінчився останній термін подачі документів від інститутів 
громадянського суспільства на участь в установчих зборах для формування громадської ради 
при Фонді. Всі заяви перевірено на відповідність встановленим Типовим положенням 
вимогам. Підстав для відмови представникам інститутів громадянського суспільства на 
участь в установчих зборах для формування громадської ради при Фонді не виявлено.

ВИРІШИЛИ: внести до списку кандидатів на участь в установчих зборах для формування 
громадської ради при Фонді 25 осіб, відповідно до поданих заяв інститутів громадянського 
суспільства.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 7, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Пилипчука С.А. щодо уточнення місця та часу проведення установчих 
зборів.

Дискутували: Яворська Н.К., Леонов Е.В., Гармаш М.М.

ВИРІШИЛИ: провести установчі збори для формування громадської ради при Фонді в 
середу 4 жовтня 2017 року о 12 годині в місті Києві, в приміщенні Американського дому за 
адресою вул. Миколи Пимоненка, 6.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 5, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 2 (Яворська Н.К., Гвоздік О.В.). 
Рішення прийнято.



3. СЛУХАЛИ: Пилипчука С.А.

ВИРІШИЛИ: доручити в протокольному порядку Відповідальній особі ініціативної групи -  
Гармашу М. М. та досвідченому юристу Світличному А. А. підготувати та передати на 
погодження і оприлюднення Фонду: список кандидатів до складу громадської ради, які 
братимуть участь в установчих зборах, інформацію про результати діяльності інститутів 
громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними 
представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих 
зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 7, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0. 
Рішення прийнято.

Голова Ініціативної групі

Секретар Ініціативної групи
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