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Протокол № 2 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

 

м. Київ          30 квітня 2015 р. 

 

Головуючий — Онищенко О.В. 

Секретар — Цвігун В.А. 

 

ПРИСУТНІ:  

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

Оболонська РДА): Рихлик А.О. 

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

(9 осіб): Антоненко Г.А., Гончарук В.В., Мегаєв О.Л., Онищенко О.В., Семикрас О.В., 

Цвігун В.А., Чесак В.С., Шитіков В.В., Яригін С.В. 

• Спостерігачі (4 особи): Галаджій О.О., Генералов Д.В., Кухарська Ю.В., Макарчук В.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організаційний план підготовки установчих зборів. 

2. Щодо зразку заяви та формат інших документів, що додаються до заяви. 

3. Про порядок прийняття документів від ІГС (де, хто, коли і як). 

4. Щодо повідомлення про ініціювання установчих зборів. 

5. Щодо проекту порядку денного установчих зборів. 

6. Про план інформаційної кампанії (оприлюднення на веб-сайтах Оболонської РДА та 

ІГС, виступи на теле- та радіопрограмах, друкованих ЗМІ, тощо). 

7. 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Цвігуна В.А. — запропонував обговорити та затвердити план роботи 

ініціативної групи по підготовці та проведенню установчих зборів (додаток №1). 

ВИСТУПИЛИ: 



Яригін С.В. — з пропозицією, визначитись з датою початку прийому заявок від ІГС та 

датою проведення установчих зборів. 

Рихлик А.О. — запропонував внести в план наступні заходи: (1) у разі виявлення 

невідповідності документів, поданих ІГС, ініціативна група не пізніше ніж за 10 календарних 

днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це ІГС. 

(2) усунення невідповідності документів, поданих ІГС, завершується не пізніше ніж за 4 

календарні дні до проведення установчих зборів. 

Гончарук В.В. — з пропозицією, врахувати при затвердженні повідомлення про 

ініціювання установчих зборів, термін відправлення та отримання документів поштою. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» прийняття плану робіт ініціативної групи із запропонованими 

правками Рихлик А.О. та Гончарук В.В. — одноголосно. 

 

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

проведення установчих зборів та дати початку прийому документів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — з пропозицією, 5 травня опублікувати повідомлення ініціативної групи 

про ініціювання установчих зборів, з 5 травня розпочати прийом заявок від ІГС та 5 червня 

провести установчі збори. 

Яригін С.В. — з пропозицією, 12 травня розпочати прийом заявок та 12 червня провести 

установчі збори. 

Гончарук В.В. — з пропозицією, опублікування повідомлення до 8 травня, 12 травня 

розпочати прийом заявок та 15 червня 2015 провести установчі збори. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» дати: «5 травня початок прийому заявок від ІГС та 5 червня провести установчі 

збори» — 4. 

«За» дати: «12 травня початок прийому заявок від ІГС та 12 червня провести установчі 

збори» — 0. 

«За» дати: «опублікувати повідомлення ініціативної групи до 8 травня, 12 травня 

початок прийому заявок від ІГС та 15 червня 2015 провести установчі збори» — 6. 

ВИРІШИЛИ: Затвердили, опублікувати повідомлення ініціативної групи до 8 травня, 

12 травня початок прийому заявок від ІГС та 15 червня 2015 провести установчі збори. 

2. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував обговорити та затвердити зразки заяви 

та формат інших документів, що додаються до заяви. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — доповів зміст зразку заявки від ІГС для підтвердження участі в 

установчих зборах (додаток №2). 

Яригін С.В. — зазначив, що потрібно визначати вимоги до цих документів та 

пропонувати зразки документів. Визначити інформацію, яка повинна міститись в документах 

відповідно до вимог постанови № 996. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» поправку «Додатково визначити інформацію, яка повинна 

міститись в документах відповідно до вимог постанови № 996» — одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — доповів зміст мотиваційного листа, необхідність надання копії паспорту 

та форм документів в електронному вигляді. 

Гончарук В.В. — з пропозицією, надавати мотиваційний лист «за бажанням». 

Онищенка О.В. — з пропозицією, визначити в мотиваційному листі дані про участь в 

інших громадських радах органів виконавчої влади. 

Рихлик А.О. — запропонував, надавати копію паспорта «виключно, з метою, 

ідентифікації особи» представника ІГС. 



Яригін С.В. — зазначив, що проти надання копії паспорта. 

Гончарук В.В. — зазначив, що реквізити паспорта також вказуються в зразку Згоди на 

збір та обробку персональних даних. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» надання копії паспорта (1-5 сторінки) «з метою, виключно, 

ідентифікації особи» — 8, «Проти» — 1. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — доповів про електронні версії документів. 

Рихлик А.О. — зауважив, що надання документів в електронному вигляді можливо kbit 

за наявності технічної можливості. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» затвердження зразку заяви та формат інших документів, що 

додаються до заяви — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Затвердили, зразки заяви та інших документів, що додаються до заяви. 

3. СЛУХАЛИ: Цвігун В.А. — запропонував обговорити та затвердити порядок 

прийняття документів від ІГС. Доповів, що до Оболонської РДА направлено листа стосовно 

сприяння в роботі ініціативної групи. В якому запропоновано залучити до прийому та 

реєстрації документів від ІГС — головного спеціаліста відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Оболонської РДА Рихлика А.О. 

ВИСТУПИЛИ: 

Галаджій О.О. — відзначив, що ініціативна група свої обов'язки перекладає на 

Рихлика А.О., запропонував включити до порядку денного графік чергування членів 

ініціативної групи для прийому документів.. 

Яригін С.В. — зауважив, що на останній тиждень буде навала документів, потрібно буде 

підсилити групу з прийому документів. 

Мегаєв О.Л. — наголосив, що у нас можуть бути представники ІГС — учасники 

бойових дій, ми їх не можемо виключати. 

Рихлик А.О. — запропонував проводити прийому документів з понеділка по п'ятницю з 

11:00-13:00 та 14:00-16:00. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» час прийому документів «з понеділка по п'ятницю, з 11:00-13:00 

та 14:00-16:00» — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Приймати документи «з понеділка по п'ятницю, з 11:00-13:00 та 14:00-

16:00». 

4. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — запропонував обговорити та затвердити повідомлення 

про ініціювання установчих зборів (додаток №3). 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. — наголосив, що в повідомленні повинен бути зазначений кабінет та 

телефон відповідальної особи за прийом документів та консультацій з цих питань. 

Рихлик А.О. — запропонував, визначити кабінет №113 та зазначити його телефони. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» затвердження тексту повідомлення, зазначення кабінету №113 та 

телефону Рихлика А.О. в повідомленні — одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — щодо проекту порядку денного установчих зборів. 

Запропонував перенести на наступне засідання. 

ВИРІШИЛИ: Перенести на наступне засідання. 

6. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — про план інформаційної кампанії (оприлюднення на 

веб-сайтах Оболонської РДА та ІГС, виступи на телевізійних та радіопрограмах, друкованих 

ЗМІ, тощо). Запропонував учасникам ініціативної групи залучити ресурси ІГС для 

якнайширшого освітлення цією події. 

ВИСТУПИВ: Семикрас О.В. — зазначив, що 14 травня виходить наступний випуск 

оболонської газети «Перспектива Оболонь», де буде висвітлено даний захід. 



ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Направити документи до редакції 

газети «Перспектива Оболонь». 

7. СЛУХАЛИ: Онищенка О.В. — з пропозицією, дату проведення чергового засідання 

ініціативної групи визначити: 15 травня 2015 р. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» дату проведення 15 травня — одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: Призначити наступне засідання ініціативної групи на 15 квітня 2015 р., 

час в робочому порядку. 

На цьому розгляд питань порядку денного завершився. 

Онищенко О.В. закрив засідання. 

 

 

Головуючий         O. Онищенко 

 

Секретар         В. Цвігун 


