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Протокол № 1 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

 

м. Київ          24 квітня 2015 р. 

 

ПРИСУТНІ:  

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

Оболонська РДА) (2 особи): Рихлик А.О., Тюкачова О.Ю. 

• Члени ініціативної групи з підготовки установчих зборів (надалі — ініціативна група) 

(11 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., Яригін С.В. 

• Спостерігачі (5 осіб): Галаджій О.О., Генералов Д.В., Макарчук В.В., Кащук О.Д., 

Чесак В.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про порядок та регламент роботи ініціативної групи.. 

2. Про внесення змін до постанови КМУ № 996. 

3. Про основні етапи підготовки установчих зборів. 

4. Щодо формату заяви, та додатків до неї, на участь в установчих зборах. 

5. Про організацію прийому заявок. 

6. Щодо призначення дати наступного засідання 

 

Онищенко О.В. відкрив засідання ініціативної групи. 

Цвігун В.А. оголосив результати реєстрації учасників засідання — на засіданні 

зареєструвалися 9 (дев’ять) членів ініціативної групи (кворум). 

 

СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — з пропозицією, затвердити запропонований порядок 

денний. 

На момент голосування присутні 9 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував визначитись з керівними органами 

засідання ініціативної групи. 

ВИСТУПИВ: Цвігун В.А — з пропозицією, «На поточне та наступні засідання 

ініціативної групи обрати: головуючим — голову ініціативної групи (за відсутності голови 

на засіданні головує заступник голови), лічильну комісію — голову лічильної комісії (за 

відсутності голови лічильної комісії його обов’язки виконує секретар (суміщає)), секретарем 



— відповідального секретаря ініціативної групи (за відсутності секретаря його обов’язки 

виконує обраний член ініціативної групи». 

На момент голосування присутні 10 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. 

1.2. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — з пропозицією, затвердити наступні норми 

регламенту «Виступи доповідачів — до 3 хвилин, виступи в обговоренні — до 1 хвилини». 

На момент голосування присутні 10 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердили, що на поточне та наступні засідання ініціативної групи 

запропоновані керівні органи та визначені норми регламенту. 

 

2. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А — доповів про основні зміни та доповнення до постанови 

КМУ №996, якими передбачається:  

2.1 Громадська рада є: 

Чинна редакція: «постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим 

органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, 

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження 

ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під 

час формування та реалізації державної політики» 

Редакція, що пропонується: «тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним 

для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.» 

2.2 До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів 

громадянського суспільства: 

Редакція, що пропонується: «зареєстровані в установленому порядку не менше ніж за 

рік до дня подання заяви щодо делегування свого представника для участі в установчих 

зборах по формуванню складу громадської ради.» 

2.3. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового 

голосування за: 

Редакція, що пропонується: «осіб, які особисто присутні на установчих зборах та 

кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.» 

2.4. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами: 

Редакція, що пропонується: «та не може становити більше 35 осіб.» 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Використовувати в роботі. 

 

СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — доповів, що на адресу Оболонської РДА надійшло два 

звернення від ІГС, щодо включення їх представників до ініціативної групи. Перше звернення 

від "Професійна спілка працівників цифрових комунікацій", представник — голова Ради 

Чесак Віктор Сергійович. Друге від ГО «Правозахисна організація «Боротьба з корупцією в 

Україні», представник — Голова Генералов Дмітрій Володимирович. 

ВИСТУПИВ: Онищенко О.В. — з пропозицією, включити до порядку денного питання 

розгляду звернень від ІГС. 

На момент голосування присутні 10 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чесак В.С. — доповів, що заявка про вступ до ініціативної групи була подана вчасно, 

але у зв'язку зі службовим відрядженням не зміг бути присутнім на засіданні з формування 

ініціативної групи. Презентував "Професійну спілку працівників цифрових комунікацій". 

Сегеда С.Ю. — з пропозицією, голосувати кожного з кандидатів окремо. 



На момент голосування присутні 10 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» включення Чесака В.С. до ініціативної групи — одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Генералов Д.В. — доповів, що про збори дізналися запізно та не подали в 

установленому порядку документи. 

Яригін С.В. — розповів про знайомство з Генераловим Д.В. в січні 2014 року. 

Характеризував з найкращої сторони. Зазначив професійний рівень в галузі права. 

Рекомендував прийняти до складу ініціативної групи. 

Гончарук В.В. — надав роз’яснення, що Генералов Д.В. може приймати участь у роботі 

ініціативної групи, але без права голосу. 

Онищенко О.В. — запитав Генералова Д.В. — «Ви наполягаєте, щоб ми проголосували 

Вашу кандидатуру на включення до ініціативної групи?» 

Генералова Д.В. — «Не наполягаю!». 

ВИРІШИЛИ: Включити до складу ініціативної групи Чесака В.С. 

 

3. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А. — запропонував обговорити та затвердити Основні етапи 

створення Громадської ради: 1) Створення ініціативної групи з підготовки та проведення 

установчих зборів. 2) Видання розпорядження голови Оболонської РДА про затвердження 

складу ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів на підставі 

протоколу засідання представників ІГС. 3) Оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, 

порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих 

зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер 

телефону відповідальної особи; 4) Збір заяв (з додатками) ІГС про їх наміри взяти участь в 

установчих зборах. 5) Затвердження, ініціативною групою, списку учасників зборів 

(запропоновані кандидатури до нового складу Громадської ради) за ~10 календарних днів до 

проведення установчих зборів. 6) Інформування через веб-сайт про місце проведення 

установчих зборів, список учасників установчих зборів (відповідно до нього буде проведено 

реєстрацію). 7) Проведення установчих зборів, на яких визначається кількісний склад 

Громадської ради та проводяться вибори членів Громадської ради. 8) Видання 

розпорядження голови Оболонської РДА про затвердження складу Громадської ради на 

підставі протоколу установчих зборів. 9) Оприлюднення протоколу установчих зборів та 

складу Громадської ради на офіційному веб-сайті Оболонської РДА. 10) Проведення 

першого засідання новообраної Громадської ради та обрання її керівних органів. 11) 

Затвердження громадською радою Положення про громадську раду та його погодження з 

Оболонською РДА. 

ВИСТУПИВ: Яригін С.В. — запропонував виключити п.п.10,11 основних етапів 

створення, що не відносяться до питань ініціативної групи. 

На момент голосування присутні 11 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» затвердження основних етапів створення Громадської ради з 

поправками Яригіна С.В. — одноголосно. Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А. — зазначив, що постанова визначає, що для підтвердження 

своєї участі в установчих зборах ІГС подають до ініціативної групи заяву, складену в 

довільній формі. І хоча постанова КМУ не містить детального опису такої заяви, доцільно, 

аби вона містила низку обов’язкових реквізитів, зокрема: - повне найменування ІГС; - повне 

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти ІГС на установчих 

зборах; - контактні дані інституту громадянського суспільства; - таке інше. 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%80%D0%B4%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%96%CC%88-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/835617386519667
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%80%D0%B4%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%96%CC%88-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/835617386519667
https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D1%80%D0%B4%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%96%CC%88-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/835617386519667


ВИСТУПИВ: Гончарук В.В. — запропонував на наступне засідання розробити 

необхідні додатки до заяви, в тому числі анкету в якій представник може визначити 

напрямок діяльності в новообраній Громадській раді. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Розробити документи на наступне 

засідання. 

 

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

прийому заявок. 

ВИСТУПИЛИ: 

Рихлик А.О. — окреслив два шляхи прийому документів від ІГС: 1) в окремому 

приміщенні здійснюють члени ініціативної групи; 2) здійснює представник Оболонської 

РДА. 

Яригін С.В. — зазначив, що для здійснення прийому заявок представником Оболонської 

РДА потрібен дозвіл голови Оболонської РДА. 

Цвігун В.А. — з пропозицією, направити листа Голові Оболонської РДА щодо сприяння 

роботі ініціативній групі — з метою отримання дозволу залучити співробітника Оболонської 

РДА Рихлика А.О. до прийому та реєстрації документів від ІГС. 

На момент голосування присутні 11 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» звернення до Голови Оболонської РДА — одноголосно. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Яригін С.В. — з пропозицією, не чекати змін до постанови КМУ № 996 та здійснювати 

роботу ініціативної групи за постановою, яка діє на даний момент. Також зазначив, що ніхто 

не знає що буде з новою постановою, і буде вона чи ні ?!. Як вийдуть зміни, будемо 

відповідно корегувати. 

Сегеда С.Ю. — запропонував перейняти досвіт інших районів, які вже сформували 

пакет документів та призначили дату установчих зборів. У разі виходу змін можна 

скоригувати. 

На момент голосування присутні 11 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» роботу ініціативної групи за постановою, яка діє на даний 

момент — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Більше не чекати змін до постанови № 996, та готувати збори на правовій 

базі, що діє сьогодні, а як вийдуть зміни — відповідно скорегувати. 

 

 

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

проведення наступного засідання ініціативної групи. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігуна В.А. — з пропозицією, дату проведення чергового засідання ініціативної групи 

визначити: 30 квітня 2015 р. 

З залу надійшли пропозиції — 12 травня та 5 травня. 

На момент голосування присутні 11 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» дату проведення 30 квітня — 7; 

«За» дату проведення 12 травня — 4; 

«За» дату проведення 5 травня — 0. 

 

 



ВИСТУПИВ: З залу надійшла пропозиція — провести в першій половині дня. 

На момент голосування присутні 11 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» першу половину дня — 7. 

ВИРІШИЛИ: Призначити наступне засідання ініціативної групи на 30 квітня 2015 р., на 

першу половину дня. 

 

На цьому розгляд питань порядку денного завершився. 

Онищенко О.В. закрив засідання. 

 

 

Головуючий         Онищенко О.В. 

 

Секретар         Цвігун В.А. 

 
 


