
Додаток 2 до Протоколу № 3  

від 19 жовтня 2021 року 

Затверджено рішенням Ініціативної 

групи з формування Громадської 

ради при Міністерстві з питань 

стратегічних галузей 

промисловості України  

 

Список інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі  

в установчих зборах, відповідно до Типового положення 

№ 

п/п ПІБ 

Інститут 

громадянського 

суспільства 

Підстава для відмови 

1. БЕРЕЗЮК  

Олег 

Валерійович 

представник 

громадської 

організації 

«Українське юридичне 

товариство» 

Інформаційний лист інституту 

громадянського суспільства надійшов 

на поштову адресу Мінстратегпрому  

після спливу встановленого терміну 

подання документів. Документи 

містять невідповідність пункту 6 ст. 6 

Типового положення про громадську 

раду при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласній, Київській 

та Севастопольській міській, районній, 

районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 

2010 року № 996 (далі – Типове 

положення). 

2. КЛИМЕНКО  

Степан Іванович  

представник 

громадської спілки 

«Всеукраїнська 

Асоціація ливарників 

України» 

Абзац 2 пункту 12 Типового 

положення. Документи (відомості), які 

необхідно подати кандидатам разом із 

заявою для участі в установчих 

зборах, з порушенням вимог п. 10 

Типового положення. 

3. КОРНІЙЧУК  

Максим 

Олексійович 

представник 

Первинної 

професійної 

організації 

Міністерства з питань 

стратегічних галузей 

промисловості 

України 

Абзац 1 пункту 12 Типового 

положення. Документи (відомості), які 

необхідно подати кандидатам разом із 

заявою для участі в установчих 

зборах, з порушенням вимог п. 10 

Типового положення. 

4. КУЦЕНКО  

Андрій 

Анатолійович 

представник 

громадської 

організації «Інвестуй в 

Україну» 

Інформаційний лист інституту 

громадянського суспільства надійшов 

на поштову адресу Мінстратегпрому 

після спливу встановленого терміну 

подання документів. Документи 

містять невідповідність пункту 6 ст. 6 

Типового положення. 



5. МІШУСТІНА 

Кристина 

Дмитрівна 

представник 

громадської спілки 

«Асоціація транспорту 

та інфраструктури» 

Абзац 2 пункту 12 Типового 

положення. Документи (відомості), які 

необхідно подати кандидатам разом із 

заявою для участі в установчих зборах, 

з порушенням вимог п. 10 Типового 

положення. 

6. НОЗДРЯКОВ  

Станіслав 

Вікторович 

представник 

Первинної 

профспілкової 

організації Державної 

інноваційної 

фінансово-кредитної 

установи 

Абзац 2 пункту 12 Типового 

положення. Документи (відомості), які 

необхідно подати кандидатам разом із 

заявою для участі в установчих зборах, 

з порушенням вимог п. 10 Типового 

положення. 

7. НОСИРЄВ 

Олександр 

Олександрович 

представник 

громадської 

організації «Науково-

дослідний інститут 

регіонального 

економічного 

розвитку» 

 Абзац 3 пункту 12 Типового 

положення. Невідповідність 

делегованого представника інституту 

громадянського суспільства вимогам, 

установленим пунктом 6 Типового 

положення. 

8. ПЕРЕВЕРЗЄВ  

Артур 

Борисович 

 

представник 

громадської 

організації  

«Центр оборонних 

стратегій» 

Абзац 1 пункту 12 Типового 

положення. Відсутність документів 

(відомостей), які необхідно подати 

кандидатам разом із заявою для участі 

в установчих зборах, в порушення 

вимог п. 10 Типового положення. 

9. РОЖМАНОВ  

Віталій 

Геннадійович 

представник 

громадської 

організації 

«Українська бізнес 

палата» 

Інформаційний лист інституту 

громадянського суспільства надійшов 

на поштову адресу Мінстратегпрому 

після спливу встановленого терміну 

подання документів. Документи 

містять невідповідність пункту 6 ст. 6 

Типового положення. 

10. ХАДЖИМАТОВ  

Валерій 

Атабекович 

представник 

громадської 

організації 

«Українська торгово-

економічна місія» 

Інформаційний лист інституту 

громадянського суспільства надійшов 

на поштову адресу Мінстратегпрому 

після спливу встановленого терміну 

подання документів. Документи 

містять невідповідність пункту 6 ст. 6 

Типового положення. 

 


