Протокол Засідання № 55
Координаційної ради волонтерів Оболоні при Оболонській районній в
місті Києві державній адміністрації (далі– Рада)
м. Київ

13 квітня 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. Галянчук Мар’яна Василівна – секретар Ради, ГО «Товариство сприяння ЗСУ
та військово-морському флоту «АЗОВ».
3. Інші Члени Ради у кількості 8 осіб.
Запрошені:
1. Совенко Петро Олександрович, керівник апарату Оболонської РДА в
м.Києві.
2.Чесак Віктор, помічник народного депутата України А.Є. Білецького.
3. Проценко Валерій, помічник народного депутата України А.Є. Білецького.
4. Шерстюк Олександр Григорович, громадський активіст.
Засідання відкрив перший затупник голови Ради Павленко І.В, який
розповів про волонтерську поїздку в Луганську обл. Також розповів, про
заплановані у квітні дві поїздки у Донецьку обл. та оголосив порядок денний.
Порядок денний:
1. Про зміну/введення нових засновників до Благодійної
«Благодійний фонд «Ветеран–1».
2. Про зміну представника ГО «Патріотичний альянс».
3. Про Єдиний реєстр волонтерських організацій.

організації

З першого питання порядку денного.
Виступали:
Совенко П.О., який розповів про звернення СБУ, стосовно волонтерських
організацій – «пройдисвітів». Совенко П.О. порекомендував членам Ради взяти
під контроль діяльність нових організацій, що мають намір співпрацювати
Радою. Також пан Совенко П.О. представив Раді Шерстюка О.Г. як
громадського активіста, який разом з однодумцями мають намір організувати
плетіння сіток для АТО біля станції метро «Героїв Дніпра».
Павленко І.В., який зауважив, що засновники Благодійної організації
«Благодійний фонд «Ветеран 1» (БО «Ветеран 1») ігнорують пропозиції від
Ради та Оболонської РДА щодо зміни та введення нових засновників.
Чесак В.С., який запропонував створити новий фонд та оголосити діючих
засновників БО «Ветеран 1» непорядними.

Совенко П.О., який запропонував організувати зустріч із засновниками БО
«Ветеран 1» завтра (14.04.2016) о 11:00.
Вирішили:
Провести зустріч із засновниками БО «Ветеран 1» завтра (14.04.2016) о 11:00.
Проголосували одноголосно – "так".
З другого питання порядку денного.
Виступали:
Павленко І. В., який запропонував розглянути офіційну заяву про відкликання
Ремеза В.І., як представника ГО «Патріотичний альянс» та заміну його на іншу
особу. Розглянули заяву від ГО «Патріотичний альянс» про відкликання Ремеза
В.І. та прийшли до висновку про її відповідності положення про Раду.
Вирішили:
Задовольнити заяву від ГО «Патріотичний альянс» про відкликання Ремеза В.І.,
Проголосували одноголосно – "так".
З третього питання порядку денного.
Виступали:
Павленко І.В., який розповів про Єдиний реєстр волонтерських організацій та
про намір долучитись Ради до даного реєстру.
Чесак В.С., який запропонував залучити у Раду представника з військкомату та
винести дане питання на засіданні Правління Громадської ради при
Оболонській РДА завтра (14.04.2016).
Вирішили:
Винести питання на засіданні Правління Громадської ради завтра (14.04.2016)
щодо залучення у Раду представника з військкомату.
Проголосували одноголосно – "так".

Голови Ради
Секретар Ради

Шуплик В. М.
Галянчук М.В.

