
                                                                                                  

Вих. № 240 від 03.05.2017р.

ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
 представників інститутів громадянського суспільства  

з формування нового складу  
Громадської ради при виконавчому органі  

Київської міської ради (КМДА) 

Громадська організація "Правий Сектор Оболонь" засвідчує Вам свою 
шану та на підставі Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, що затверджений 
постановою КМУ № 996 від 03.11.2010р., Конституції України, та протоколу 
засідання ініціативної групи №1 від 14.04.2017р. з підготовки установчих 
зборів Громадської ради наступного скликання, просить Вас включити нашу 
Громадську організацію в перелік учасників установчих зборів громадської 
ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА).  

Представник нашої ГО – Павленко Ігор Володимирович, – буде 
приймати участь в комісіях та комітетах, які будуть створені громадською 
радою. 

Просимо повернути USB флеш–накопичувач після опрацювання 
документів ініціативною групою (не суперечить протоколу №1 від 
14.04.2017) 

Додатки :  
1. Рішення Голови Правління ГО "Правий Сектор Оболонь" – 2 арк.
2. Біографічна довідка делегованого представника – 1 арк.
3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо 
цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку – 6 арк 
4. Інформація про результати діяльності ІГС протягом року до дня подання
заяви – 1 арк. 
5. Інформація про отримання ГО "Правий Сектор Оболонь", як володільцем
бази персональних даних його членів, згоди делегованого ним 
представника на обробку його персональних данихх – 1 арк. 
6. Електронна версія документів, зазначених у п.п. 1-7 оголошення (на USB
флеш–накопичувачі). 

Голова Правління 
ГО "Правий Сектор Оболонь"
Лихітченко К.П.      ____________________

  (підпис) 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРАВИЙ СЕКТОР ОБОЛОНЬ 
ЄДРПОУ 39215924 

Україна, 04201, м.Київ, вул. Петра Калнишевського, 1 
e-mail: pso skdo@ukr.net  тел. 0638977585



                                                                                                                                           
 

ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
 представників інститутів громадянського суспільства  

з формування нового складу  
Громадської ради при виконавчому органі  

Київської міської ради (КМДА) 
 

Рішення Голови Правління 
ГО "Правий Сектор Оболонь" 
про вступ до Громадської ради  

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) 
 

 
 Я, Лихітченко Костянтин Петрович, як Голова Правління та на підставі 
Статуту Громадської організації "Правий Сектор Оболонь" прийняв рішення 
про участь нашої ГО в установчих зборах громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) через делегованого 
представника (повноважну особу) - Павленко Ігоря Володимировича 
1970р.н. 

 
Додаток – витяг з протоколу засідання Правління – 1 арк. 

 
 
Голова Правління 
ГО "Правий Сектор Оболонь"                    
Лихітченко К.П.                                                         ____________________ 
28.04.2017р.                                                                                                                         (підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРАВИЙ СЕКТОР ОБОЛОНЬ 
ЄДРПОУ 39215924 

Україна, 04201, м.Київ, вул. Петра Калнишевського, 1 
e-mail: pso skdo@ukr.net тел. 0638977585



 
 
 

Витяг із протоколу № 10 
засідання  Правління  

громадської організації "Правий Сектор Оболонь" 
(код за ЄДРПОУ 39215924) 

 
28 квітня 2017 року                                                               м. Київ 

 
 
Присутні:  
Правління в повному складі – 3 особи 
Запрошені – 4 особи 
 
Порядок денний: 
 
Про участь представника організації в установчих зборах щодо обрання  
нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 
ради (КМДА). 
 
 
Вирішили: 
 
1. Делегувати для участі в установчих зборах щодо обрання  нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) – 
Павленко Ігоря Володимировича. 
 
 

Головуючий                                                   Лихітченко К.П. 
 
 
 
 
 

Секретар                                                        Долматов Д.Є. 
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