
Протокол  

засідання представників інститутів громадянського суспільства щодо утворення 

ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

 

м. Київ          10 квітня 2015 р. 

 

 

ПРИСУТНІ:  

• Представники Оболонської районної в місті Києві державої адміністрації (надалі — 

Оболонська РДА) (3 особи): Рихлик А.О., Совенко П.О., Тюкачова О.Ю. 

• Представники інститутів громадянського суспільства (надалі — ІГС) з правом голосу 

(12 осіб): Антоненко Г.А., Гончарук В.В., Мегаєв О.Л., Онищенко О.В., Павленко І.В., 

Ремез В.І., Сегеда С.Ю., Семикрас О.В., Цвігун В.А., Шитіков В.В., Ялижко С.С., Яригін С.В. 

• Спостерігачі (7 осіб): Галаджій О.О., Генералов Д.В., Герман О.М., Колесова А.О., 

Макарчук В.В., Ухачевський С.Ю., Сухотерин Д.В. 

 

Совенко П.О. відкрив засідання представників ІГС. 

Окреслив мету зібрання: утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

для формування нової Громадської ради при Оболонській РДА. 

Повідомив, що до Оболонської РДА надійшло 23-ри заявки на участь в ініціативній 

групі. Заявки 20-ти ІГС були належним чином оформлені, відповідний список опублікований 

на офіційному сайті Оболонської РДА. 

Зазначив, що із загального складу 20-ти представників ІГС, що висловили бажання 

працювати в ініціативній групі, на засіданні присутні 12 (дванадцять). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо обрання головуючого, членів лічильної комісії та секретаря засідання. 

2. Про кількісний склад ініціативної групи. 

3. Про персональний склад ініціативної групи. 

4. Щодо обрання керівного складу ініціативної групи. 

5. Щодо дати проведення наступного засідання ініціативної групи. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Совенка П.О. — запропонував надати пропозиції щодо кандидатів для 

обрання головуючого на засіданні та обрати шляхом рейтингового голосування. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ялижко С.С. — запропонував кандидатуру Цвігуна В.А. 

Сегеда С.Ю. та Мегаєв О.Л. — запропонували кандидатуру Онищенка О.В. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» кандидата Цвігуна В.А. — 6; 

«За» кандидата Онищенка О.В. — 6. 

РІШЕННЯ не прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ (повторно): 

«За» кандидата Цвігуна В.А. — 5; 

«За» кандидата Онищенка О.В. — 7. 

ВИРІШИЛИ: Головуючим на засіданні обрати Онищенка О.В. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції щодо кількісного та 

персонального складу лічильної комісії. 



ВИСТУПИВ: З залу надійшла пропозиція — обрати лічильну комісію в кількості 1 

(однієї) особи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. Рішення прийнято. 

ВИСТУПИВ: Цвігун В.А. — запропонував кандидатуру Ялижка С.С. на голову 

лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Головою лічильної комісії засідання обрати Ялижка С.С. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції щодо кандидатів 

для обрання секретаря засідання та обрати шляхом рейтингового голосування. 

ВИСТУПИВ: Ялижко С.С. — запропонував кандидатуру Цвігуна В.А. на секретаря 

засідання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 11. Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Секретарем засідання обрати Цвігуна В.А. 

 

СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував прийняти проект порядку денного: 

2. Про кількісний склад ініціативної групи. 

3. Про персональний склад ініціативної групи. 

4. Щодо обрання керівного складу ініціативної групи. 

5. Щодо дати проведення наступного засідання ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний. 

 

2. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції про кількісний склад 

ініціативної групи та визначитись шляхом рейтингового голосування. 

ВИСТУПИЛИ: 

Яригін С.В. — запропонував склад ініціативної групи у кількості 7 осіб та обрати 

шляхом рейтингового голосування. 

Ялижко С.С. — запропонував склад ініціативної групи у кількості 12-ти присутніх 

зареєстрованих представників ІГС, з правом самовідводу. 

Сухотерин Д.В. (спостерігач) — запропонував 11 осіб (непарну кількість). 

Онищенко О.В. — висловив застереження, чи можемо ми прийняти пропозицію 

спостерігача для прийняття рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» склад «7 осіб» — 6; 

«За» склад «12 осіб, з правом самовідводу» — 6. 

РІШЕННЯ не прийнято. 

ВИСТУПИВ: Онищенко О.В. — запропонував проголосувати пропозицію 

Сухотерина Д.В. (спостерігача) «11 осіб». 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 2. 

РІШЕННЯ не прийнято. 

ВИСТУПИВ: Яригін С.В. — надав пояснення щодо складу в 7 осіб є оптимальним для 

прийняття рішення в ініціативній групі (простіше домовиться та розподілити обов'язки). 

ГОЛОСУВАЛИ (повторно): 

«За» склад «7 осіб» — 1; 

«За» склад «12 осіб, з правом самовідводу» — 10. 

ВИРІШИЛИ: Кількісний склад ініціативної групи — 12 осіб, з правом самовідводу. 

 



3. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції про персональний 

склад ініціативної групи. 

ВИСТУПИЛИ: 

Совенко П.О. — запропонував кожному представнику ІГС презентувати свій інститут 

громадянського суспільства. 

Онищенко О.В. — оголосив список зареєстрованих на засіданні представників ІГС. 

Яригін С.В. — презентував ВГО «Українське Піратське Співтовариство». 

Ялижко С.С. — презентував ГО «Федерація вільної боротьби м. Києва». 

Гончарук В.В. — презентував ГО «Наша Оболонь». 

Цвігун В.А. — презентував ВГО «Центр «Розвиток демократії». 

Павленко І.В. — презентував ГО «Правий Сектор Оболонь». 

Ремез В.І. — презентував ГО «Патріотичний Альянс». 

Шитіков В.В. — презентував ГО «Кияни об’єднуємось». 

Семикрас О.В. — презентував ГО «Соціальний центр мікрорайону «Перспектива 

Оболонь». 

Сегеда С.Ю. — презентував ГО «Громадянський корпус». 

Антоненко Г.А. — презентував ГО «Громадський люстраційний комітет». 

Онищенко О.В. — презентував ГО «Перспектива суспільства». 

Мегаєв О.Л. — презентував ГО «Молодіжна федерація дворового футболу за місцем 

проживання «Футбол у кожен двір». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

ВИСТУПИВ: Ялишко С.С. — запропонував обрати персональний склад 

ініціативної групи «списком, з усіх присутніх». 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Персональний склад ініціативної групи (12 осіб): Антоненко Г.А., 

Гончарук В.В., Мегаєв О.Л., Онищенко О.В., Павленко І.В., Ремез В.І., Сегеда С.Ю., 

Семикрас О.В., Цвігун В.А., Шитіков В.В., Ялижко С.С., Яригін С.В. 

 

4. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції щодо кандидатів для 

обрання керівного складу ініціативної групи та обрати шляхом рейтингового голосування. 

4.1. ВИСТУПИВ: Гончарук В.В. — запропонував кандидатуру Онищенка О.В. на 

керівника ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. Рішення прийнято. 

4.2. ВИСТУПИВ: З залу надійшла пропозиція — включити до керівних органів 

ініціативної групи посади заступника керівника та відповідального секретаря ініціативної 

групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — 10. Рішення прийнято. 

4.3. ВИСТУПИЛИ:  

Ялижко С.С. — запропонував кандидатуру Гончарука В.В. на заступника керівника 

ініціативної групи. 

З залу надійшла пропозиція — кандидатуру Павленка І.В. на заступника керівника 

ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» кандидата Гончарука В.В. — 5; 

«За» кандидата Павленка І.В. — 5. 

РІШЕННЯ не прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ (повторно): 

«За» кандидата Гончарука В.В. — 7;  

«За» кандидата Павленка І.В. — 5. 



4.4. ВИСТУПИЛИ: 

Ялижко С.С. — запропонував кандидатуру Цвігуна В.А. на відповідального секретаря 

ініціативної групи. 

З залу надійшли пропозиції — кандидатур Ялижка С.С. та Яригіна С.В. на 

відповідального секретаря ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» кандидата Цвігуна В.А. — 9; 

Кандидати Ялижко С.С. та Яригін С.В. — взяли самовідвід. 

 

ВИРІШИЛИ: Керівником ініціативної групи обрати — Онищенка О.В.; заступником 

керівника — Гончарука В.В.; відповідальним секретарем — Цвігуна В.А. 

 

5. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції щодо дати 

проведення наступного засідання ініціативної групи. 

ВИСТУПИВ: Цвігун В.А. — запропонував дату проведення чергового засідання 

ініціативної групи визначити: 24 квітня 2015 р. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Призначити наступне засідання ініціативної групи на 24 квітня 2015 р., 

орієнтовно на 15:00. 

 

Онищенко О.В. закрив засідання. 

 

 

 

Головуючий         Онищенко О.В. 

 

Секретар         Цвігун В.А. 


