
 
Протокол  

Засідання № 52 Координаційної ради волонтерів Оболоні при Оболонській 
районній в місті Києві державній адміністрації (далі– Рада) 

 
 

м. Київ                                                                                 16 березня 2016 року 
 
Загальна кількість присутніх членів Ради – 10 осіб;  
 
На зборах присутні члени Ради:  
1. Павленко Ігор Володимирович – ГО «Правий Сектор Оболонь», 1–й 
заступник Голови Ради; 

2. Макарчук Володимир Васильович - ГО «Громадська варта «Оболоні», 2–й 
Заступник Голови Ради; 

4. Кебас Максим Тарасович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1–й взвод»; 
5. Кукоба В’ячеслав Іванович - БО «Благодійний фонд «Вереран 1» – керівник; 
6. Кебас Олексій Тарасович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1–й взвод»;  
7. Пойда Олександр Миколайович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1–й 
взвод» – керівник; 

8. Літаш Ігор Миколайович – БО «Благодійний фонд «Вереран 1»; 
9. Сидоренко Олег Олександрович – ГО «Соціальний центр «Перспектива-
Оболонь»; 
10. Галянчук Мар’яна Василівна – секретар Ради, ГО «Товариство сприяння 
ЗСУ та військово-морському флоту «АЗОВ». 
 
Запрошені: 

1. Цибульщак Олександр Леонідович, голова Оболонської РДА в м. Києві. 
2. Совенко Петро Олександрович, керівник апарату Оболонської РДА в      м. 
Києві. 
3.Чесак Віктор, помічник народного депутата України А.Є. Білецького. 
4. Клебанова Олена Борисівна, Начальник управління праці та соціального 
захисту населення Оболонської РДА. 
5. Коваль Сергій – боєць 130–го ОРБ. 
 
Засідання відкрив перший затупник голови Ради Павленко І.В., який оголосив 
порядок денний. 

 
Порядок денний:  
1. Про надання приміщення майстриням від ГО "Самооборона майдану 8 сотня 
1 взвод" для виготовлення маскувальних сіток для підрозділів, які беруть 
участь в АТО. 
2. Про виключення Благодійної організації «Благодійний фонд «Ветеран 1» зі 
складу Координаційної ради волонтерів Оболоні при Оболонській районній в 
місті Києві державній адміністрації (надалі – «Рада»). 
 



З першого питання порядку денного.  
Виступали:  
Коваль С., який розповів про зустріч із школярами в школі №225. Також 
Коваль С. повідомив, що було погоджено створити музей військової слави в 
приміщенні школи № 225. Ковель С. запропонував створити куточки військової 
слави у всіх школах Оболонського району. 
Совенко П.О. запропонував написати звернення від спілки АТО на Оболонську 
РДА стосовно створення музею військової слави в приміщенні школи № 225 та 
куточків військової слави у всіх школах Оболонського району. 
Вирішили:  
Написати звернення від спілки АТО та Координаційної Ради Волонтерів на 
Оболонську РДА стосовно створення музею військової слави в приміщенні 
школи № 225 та куточків військової слави у всіх школах Оболонського району. 

Проголосували одноголосно – "так". 
 
Виступали: 
Коваль С., який наголосив, що терміново потрібно приміщення для 
виготовлення маскувальних сіток для підрозділів, які беруть участь в АТО.  
Кебас М.Т., який зауважив, що інформація, яка розміщена на сайті Оболонської 
РДА стосовно вільних приміщень, відрізняється від фактичної. 
Цибульщак Л.О., який наголосив взяти під контроль Совенку П.О. ситуацію 
щодо приміщень для виготовлення маскувальних сіток та знайти приміщення 
протягом двох робочих днів. 
Вирішили: 
Рекомендувати РДА взяти під контроль ситуацію щодо приміщень для 
виготовлення маскувальних сіток та віднайти задовільне приміщення протягом 
двох робочих днів. 

Проголосували одноголосно – "так". 
 
Виступали: 
Коваль С., який повідомив стосовно необґрунтованого нарахування 
заборгованості ПАТ «Київенерго», йому, як учаснику АТО. 
Цибульщак Л.О., який наголосив, що дана проблема є масова в Оболонському 
районі. 
Павленко І.В., який запропонував питання стосовно необґрунтованого 
нарахування заборгованості перед ПАТ «Київенерго» винести на обговорення 
Громадської Ради при Оболонській РДА. 
Вирішили: 
Винести на обговорення Громадської Ради при Оболонській РДА питання 
стосовно необґрунтованого нарахування заборгованості в окремих будинках та 
учасникам АТО в Оболонському районі ПАТ «Київенерго». 

Проголосували одноголосно – "так". 
 
З другого питання порядку денного. 
 
Виступали: 



Коваль С., який подякував за волонтерську допомогу організаціям, в тому числі 
ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1–й взвод» та ГО «Правий Сектор 
Оболонь». 
Павленко І.В., який наголосив, що члени БО БФ «Ветеран–1» систематично не 
з’являються на засідання Координаційної ради та ігнорують прохання і 
звернення членів Ради. Також Павленко І.В. нагадав, що на минулому засіданні 
БО БФ "Ветеран–1" зобов’язався надати фінансову та іншу звітність за 2014–
2015р.  
Кукоба В.І., який надав інформаційний звіт Координаційній раді та диск з фото 
та відео фіксацією передачі допомоги учасникам АТО. 
Цибульщак Л.О., який наголосив, що  БФ «Ветеран - 1» був створений за  
ініціативи РДА та з метою врегулювання волонтерського руху на Оболоні. 
Також Цибульщак Л.О. повідомив, що станом на сьогодні виникають сумніви 
щодо прозорості діяльності БО БФ «Ветеран - 1», тому запропонував включити 
нових або змінити попередніх засновників благодійного фонду в загальній 
непарній кількості. 
Чесак В.С., який надав відповіді ринків Оболоні, в яких міститься інформація 
щодо кількості матеріальної та гуманітарної допомоги яка надавалась  
БО БФ «Ветерану 1», із запитанням чому БО БФ ""Ветеран–1" ігнорує 
співпрацю та не допомагає Раді Волонтерів у співпраці з ринками та 
підприємствами Оболонського району. 
Совенко П.О., який повідомив, що за час своєї діяльності через БО БФ 
«Ветеран–1» РДА мала змогу надавати допомогу пораненим та сім'ям загиблих 
учасників АТО в Оболонському районі, тому для подальшої конструктивної 
роботи та уникнення суперечностей порекомендував змінити керівний склад 
організації на непарну кількість для ефективності прийняття рішень. 
Клебанова Л. Б., яка  наголосила, що станом на сьогодні 22 жителя Оболоні, які 
приймали участь в АТО – загинули, 190 – поранені та 1496 – надано статус 
учасників АТО та УБД. Також Клебанова Л. Б. наголосила, що коли не було 
розроблено державних програм, РДА мала змогу надавати допомогу учасникам 
АТО та їх сім’ям саме через БО БФ «Ветеран–1», а також підтвердила, що 
окремо від БО БФ "Ветеран–1" допомога сім'ям надавалась за рахунок активних 
членів Ради Волонтерів, таких як ГО «Правий Сектор Оболонь», ГО 
«Самооборона Майдану 8 сотня 1–й взвод» та цивільного корпусу Азову. 
Чесак В.С., який звернувся до Кукоби В.І., як голови правління БО БФ 
«Ветеран–1» з тим що нагально бажано змінити керівний склад організації з 
метою уникнення претензій у майбутньому. 
Літаш І.М., який здав посвідчення у зв’язку із закінченням строку його дії та 
добровільно вийшов зі складу Ради волонтерів, як представник БО БФ 
"Ветеран–1" 
Павленко І.В., який порекомендував засновникам БО БФ  «Ветеран 1» 
прислухатись до зауважень представників РДА і до 30 березня 2016 року ввести 
представників Координаційної ради («Азову», ГО «Самооборона Майдану 8 
сотня 1–й взвод», «Правого сектору», Спілки ветеранів АТО, та ГО 
«Громадська варта Оболоні», які входять до Ради) в керівний склад у складі 5 
(п’яти) осіб. 



 
Вирішили:  
Залучити представників Координаційної ради («Азову», ГО «Самооборона 
Майдану 8 сотня 1–й взвод», «Правого сектору», Спілки ветеранів АТО, та ГО 
«Громадська варта Оболоні», які входять до Ради) в керівний склад БФ 
«Ветеран 1» у складі 5 (п’яти) осіб до 30 березня 2016 року. БФ "Ветеран–1" 
підготувати необхідні рішення та документи для затвердження і подання 
державному реєстратору на наступне 53–є засідання ради – 23 березня 2016р. 

Проголосували одноголосно – "так". 
 
 
Голова Ради                                                                                  Шуплик  В.М.                    
 
Секретар Ради                                                                               Галянчук М.В.                 


