
 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

м.Київ                                                                                          11 грудня 2014 року 

 

вул. Тимошенка, 16                                                                   16.00 

 

 

Головуючий – Пашкевич Олександр Миколайович – голова Громадської 

ради 

 Секретар – Туманова Людмила Миколаївна – секретар Громадської ради 

 

 

Присутні: 

 

1. Цибульщак Олександр Леонідович  –  голова Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

2. Совенко Петро Олександрович  –  керівник апарату Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

3. Тюкачева Ольга Юріївна – начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 

4. Рихлик Андрій Олексійович  –  головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

5. Тимофєєв Сергій Олександрович  –  перший заступник голови 

Громадської ради; 

6. Поповкін Петро Олександрович  –  член Громадської ради; 

7. Онищенко Олександр Валентинович  –  член Громадської ради; 

8. Соловей Леонід Андрійович  –  член Громадської ради; 

9. Семикрас Олександр Васильович – член Громадської ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Інформування членів Громадської ради про прийняття Кабінетом 

Міністрів України постанови від 26.11.2014 №688 «Про внесення змін до 

постанови КМУ від 10.11.2010 №996», якою припинено повноваження  

Громадських рад при органах державної виконавчої влади, утворених до 

22.10.2014. 

2. Доповідь голови Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації Пашкевича О.М. щодо діяльності ради протягом 

2013-2014 років. 



3. Обговорення пропозицій щодо формування ініціативної групи по 

обранню нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

4. Інше. 

 

Пашкевич О.М.  відкрив засідання Громадської ради  та повідомив, що за 

його запрошенням на засіданні присутні керівники Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації – голова райдержадміністрації Цибульщак О.Л., 

керівник апарату Совенко П.О. 

Цибульщак О.Л. привітав членів Громадської ради.  

Повідомив, що Кабінетом Міністрів України 26.11.2014 прийнято 

постанову №688 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 03.11.2010 №996», відповідно до положень якої, з метою ефективної 

реалізації положень Закону України «Про очищення влади», забезпечення 

відкритості  та публічності у діяльності органів виконавчої влади, здійснення 

громадського контролю за їх діяльністю, оновлення громадських рад, утворених 

при органах виконавчої влади до 22 лютого 2014 р., припиняються 

повноваження громадських рад при міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та 

Севастополі державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014 року.  

Пашкевич О.М. повідомив, що  Громадською радою при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації буде виконано положення 

постанови Кабінету Міністрів України 26.11.2014 №688 щодо припинення 

діяльності громадських рад при органах виконавчої влади. 

Поінформував про роботу Громадської ради при Оболонській 

райдержадміністрації за період 2013-2014 років. Наголосив, що Громадська рада 

опікувалась виключно питаннями забезпечення належного рівня 

життєдіяльності мешканців району та участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики. При цьому питання політичного характеру 

Громадською радою не розглядались, і відповідно політичні рішення не 

приймались.  

Висловив думку щодо можливості участі інститутів громадянського 

суспільства, які були представлені в Громадській раді 2013-2014 років, у роботі 

ініціативної групи з формування нового складу Громадської ради при 

Оболонській райдержадміністрації та запропонував наступні кандидатури: 

Тимофєєв С.О.,  Онищенко О.В., Сегеда С.Ю., Семикрас О.В.  

 

За результатами засідання Громадська рада при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації  

 

 

 

 

 



ВИРІШИЛА: 

 

 

1. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №688 

«Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 03.11.2010 

№996» припинити діяльність Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

2. Рекомендувати керівництву Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації розглянути питання про включення до складу 

ініціативної групи по обранню нового складу Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації членів Громадської 

ради попереднього складу Тимофєєва С.О.,  Онищенка О.В., Сегеду С.Ю., 

Семикраса О.В. 

. 
  

 

Головуючий                                                                                      О.М.Пашкевич 

 

 

Секретар                                                                                            Л.М. Туманова 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


