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Протокол № 3 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

 

м. Київ          15 травня 2015 р. 

 

Головуючий — Онищенко О.В. 

Секретар — Цвігун В.А. 

 

ПРИСУТНІ:  

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

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

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

(9 осіб): Мегаєв О.Л., Онищенко О.В., Ремез В.І., Сегеда С.Ю., Семикрас О.В., Цвігун В.А., 

Чесак В.С., Шитіков В.В., Яригін С.В. 

• Спостерігачі (3 особи): Галаджій О.О., Генералов Д.В., Кухарська Ю.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про зміни що набули чинності до постанови КМУ від 03.11.2010 № 996. 

2. Про хід прийому (реєстрації) заявок від ІГС. 

3. Щодо проекту порядку денного установчих зборів. 

4. Щодо питання розробки Положення про Громадську раду. 

5. 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) з 13 (тринадцяти) 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. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А — доповів про зміни що набули чинності 12 травня 2015 

до постанови КМУ від 03.11.2010 № 996. Зазначив, що на засіданні ініціативної групи 

24 квітня 2015 відповідні зміни обговорювались.  

ВИСТУПИЛИ: 



Совенко П.О. — повідомив, що Оболонська РДА 12 травня 2015 отримала 

для виконання постанову КМУ від 08.04.2015 № 234 «Про внесення змін до постанов КМУ 

від 05.11.2008 № 976 і від 03.11.2010 № 996», та вийшло розпорядження голови 

Оболонської РДА від 13.05.2015 № 243 «Про утворення ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів для формування нового складу Громадськоїради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації на період 2015 – 2017 років», відповідне 

розпорядження та повідомлення ініціативної групи оприлюднені на офіційному веб-сайті 

Оболонської РДА. Наголосив, що необхідно ще раз, у зв'язку з прийнятими змінами, 

вивірити прийняті ініціативною групою рішення, щоб в майбутньому не виникало проблем. 

Яригін С.В. — підкреслив, що «закон зворотної сили не має», усі рішення що були 

прийняті ініціативною групою до набуття чинності постанови КМУ від 08.04.2015 № 234 — 

є законними та легітимними. Зазначив, що обмеження кількісного складу громадської ради 

визначені вимогою постанови КМУ — є рекомендаційною та на установчих зборах може 

бути визначена інша. Повідомив, що вимога постанови щодо допущення громадських 

організацій легалізованих шляхом повідомлення діє тільки для громадських рад при 

центральних органах виконавчої влади (не місцевому органі). 

Онищенко О.В. — зазначив, що вимога постанови КМУ від 08.04.2015 № 234 

по строкам оприлюднення повідомлення та припинення прийому заяв застосується у разі 

якщо повноваження громадської ради не були припинені достроково. 

На момент голосування присутні 9 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» те щоб залишити без змін усі прийняті ініціативною групою 

рішення — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Залишити без змін усі прийняті ініціативною групою рішення. 

 

2. СЛУХАЛИ: Рихлика А.О. — доповів, що реєстрація заявок буде проводитись 

в  журналі реєстрації встановленого зразка та представникам ІГС будуть видаватись довідки 

з  переліком отриманих від них документів. Зазначив, що прийом заявок від ІГС буде 

проводитись до 31 травня 2015 включно, документи зберігатимуться в шафі. 

ВИСТУПИВ: Цвігун В.А. — наголосив, що перевіряти документи, що надходитимуть 

від ІГС будемо по мірі накопичення, щоп'ятниці. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А — запропонував обговорити питання проекту порядку 

денного установчих зборів. 

ВИСТУПИЛИ: 

 —

 роботу в період 2013-2014» з проекту порядку денного у зв’язку із припиненням 

повноважень попередньої громадської ради. 

На момент голосування присутні 9 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» включення визначеного питання — 3. 

«За» виключення визначеного питання — 6. 

ВИРІШИЛИ

 роботу в період 2013-2014». 

 

3.1 СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував надати пропозиції щодо 

відповідальної особи яка буде доповідати на установчих зборах звіт про роботу ініціативної 

групи. 

ВИСТУПИЛИ: 



Яригін С.В. — запропонував кандидатуру Онищенка О.В. 

Сегеда С.Ю. — запропонував кандидатуру Цвігуна В.А. 

На момент голосування присутні 9 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» кандидатуру Онищенка О.В. — 3; 

«За» кандидатуру Цвігуна В.А. — 5. 

ВИРІШИЛИ: обрати доповідачем звіту про роботу ініціативної групи під час 

проведення установчих зборів — Цвігуна В.А. 

 

4. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А — запропонував обговорити питання розробки Положення 

про Громадську раду. Зазначив, що згідно змін, що набули чинності, Положення про 

Громадську раду розробляється громадською радою та затверджується Оболонською РДА. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — з пропозицією, створити робочу групу з підготовки Положення про 

Громадську раду. 

Яригін С.В. — зауважив, що розробляти потрібно не тільки положення, а й регламент, 

що між собою пов’язані. Запропонував кандидатуру Генералова Д.В. в члени до робочої 

групи з розробки Положення про Громадську раду. 

Чесак В.С. — підкреслив, що необхідно конкретно поставити цілі і завдання робочій 

групі з розробки Положення. Звернув увагу, що потрібно знати вектор куди і для чого ми 

рухаємося. 

Яригін С.В. — запропонував на наступне засідання розробити модель/лі Положення про 

громадську раду для обговорення. 

На момент голосування присутні 8 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» доручити Яригіну С.В. розробку моделі Положення про 

громадську раду — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: доручити Яригіну С.В. розробку, до наступного засідання, моделі 

Положення про громадську раду 

 

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

проведення наступного засідання ініціативної групи. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — з пропозицією, дату проведення засідання ініціативної групи визначити: 

22 травня 2015 р. 

Онищенко О.В. — з пропозицією, дату проведення засідання ініціативної групи 

визначити: 29 травня 2015 р. 

На момент голосування присутні 8 членів ініціативної групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» дату проведення 22 травня — 1; 

«За» дату проведення 29 травня — 7. 

ВИРІШИЛИ: Призначити наступне засідання ініціативної групи на 29 травня 2015 р., 

час в робочому порядку. 

 

На цьому розгляд питань порядку денного завершився. 

Онищенко О.В. закрив засідання. 

 

Головуючий         O. Онищенко 

 

Секретар         В. Цвігун 


