
                                                          Протокол №  
Координаційної ради волонтерів Оболоні 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 
(надалі – «Рада») 

 
м Київ                                                                                      2 березня 2016 року 
Загальна кількість – 9 осіб;  
 
На зборах присутні члени Координаційної ради:  

1. Павленко Ігор Володимирович – ГО «Правий Сектор Оболонь», перший 
заступник голови Координаційної ради; 

2. Макарчук Володимир Васильович – ГО «Громадська варта Оболоні», 
заступник голови Координаційної ради; 

3. Семенюк Анатолій Павлович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 
взвод»; 

4. Тилко Ганна Олександрівна – ГО «ТС ЗСУ та ВМФ «Цивільний корпус 
«Азов», Секретар Ради; 

5. Кебас Максим Тарасович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод»; 
6. Кукоба В’ячеслав Іванович – ГО «Благодійний фонд «Ветеран-1»; 
7. Літаш Ігор Миколайович – ГО «Благодійний фонд «Ветеран-1»;  

 
Запрошені: 

1. Цибульщак Олександр Леонідович – Голова РДА; 
2. Касіч Костянтин Павлович – ГО «Самооборона майдану 8 сотня 1 взвод» 

 
Засідання відкрив 1–й заступник голови координаційної ради 
волонтерів Оболоні – Павленко Ігор Володимирович. 
 

Виступали:  
 
Кебас Максим Тарасович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод»-  
прозвітував про поїздку на передову, доставили допомогу від ірландської 
діаспори, речі та іграшки для дитячого будинку. Також повідомив про те, що до 
10 березня 2016 року проїзд на Бутовку заборонено в зв’язку з різким 
загостренням ситуації. 
 
Цибульщак Олександр Леонідович – закликав прозвітувати ГО «Благодійний 
фонд «Ветеран-1» по коштам карткових рахунків та по коштам зібраних зі 
скриньок. Та повідомив про наступне, а саме, що ГО «Благодійний фонд 
«Ветеран-1» буде виведений зі складу координаційної ради волонтерів 
Оболонського району та Міжвідомчої координаційної комісії по роботі з 
сім'ями, члени яких є учасниками антитерористичної операції, та сім'ями, 



переміщеними з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 
та зони проведення антитерористичної операції.  
 
Павленко Ігор Володимирович – повідомив про те, що ГО «Благодійний фонд 
«Ветеран-1» систематично не відвідує засідання координаційної ради волонтерів 
Оболоні, не бере участі у роботі координаційної ради та не надає звітів про свою 
роботу. Запропонував згідно положення про координаційну раду волонтерів 
оболоні, винести питання на голосування на загальних зборах про виключення 
ГО «Благодійний фонд «Ветеран-1» зі складу координаційної ради волонтерів 
Оболоні, які відбудуться на наступному засіданні координаційної ради 
волонтерів Оболоні. Також на зборах планується поставити питання про 
позбавлення посвідчень волонтерів, тих членів координаційної ради, які не 
беруть участь у роботі координаційної ради волонтерів Оболоні. 
 
Голосували – одностайно. 
 
Вирішили: 
Оголосити загальні збори членів КРВО, які відбудуться 9 березня 2016 року 
о 11:00 та затвердити порядок денний 

 
 
1–й заступник Голови Ради                                                      Павленко І.В. 
 
Секретар Ради                                                                                  Тилко Г.О.  


