
ПРОТОКОЛ 

 чергового засідання Громадської ради  

 при Державній міграційній службі України  
 

  

16 січня 2020 року            м. Київ 

  

 Присутні: 

 Члени Громадської ради при ДМС України (за списком). 
  

 Відсутні: 

 Афендікова Г.В., Буткевича Є.В., Кондур Ю.Д., Супруновський Ю.П. 
  

 Запрошені: Соколюк М.Ю. - Голова ДМС України,  

Єременко О.О. - головний спеціаліст Управління комунікацій та електронних 

сервісів. 
 

 Кошель Ю.П. запропонував відкрити засідання Громадської ради при 

ДМС. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Засідання Громадської ради при ДМС вважати відкритим. 

Кошель Ю.П. запропонував обрати лічильну комісію. 

Члени Громадської ради при ДМС запропонували кандидатуру  

Толкач Д.В. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Затвердити склад лічильної комісії в кількості 1 особи та 

персонально  Толкач Д.В. 

 Кошель Ю.П. запропонував затвердити порядок денний засідання 

Громадської ради при ДМС. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Затвердити наступний порядок денний засідання  Громадської ради при 

ДМС: 

1. Звіт Громадської ради при ДМС за час діяльності. 

2. Інформування про утворення ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування складу громадської ради у зв’язку із закінченням  

у січні 2020 року терміну каденції Громадської ради при ДМС 

3. Різне. 

 



1. СЛУХАЛИ: 

  Кошеля Ю.П. який презентував звіт про роботу Громадської ради при 

ДМС за 2018-2020 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  Надану інформацію прийняти до уваги та висвітлити на офіційному  

веб-сайті ДМС. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Єременко О.О. про надані пропозиції щодо участі в ініціативній групі з 

підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при 

ДМС. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Шляхом голосування визначити кандидатури до складу ініціативної групи 

з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при 

Державній міграційній службі України. 

 

Єременко О.О. підготувати наказ «Про утворення ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при 

ДМС». 

У визначений термін розмістити на сайті персональний склад ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради 

при Державній міграційній службі України.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Кошеля Ю.П., який підбив підсумки чергового засідання Громадської 

ради при ДМС та оголосив про його закриття. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Закрити засідання Громадської ради при ДМС. 
  

  

Голова Громадської ради при ДМС          Ю.П. Кошель 

  

  

Секретар Громадської ради           О.О. Єременко 


