
 
Протокол Засідання № 56 Координаційної ради волонтерів Оболоні 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (далі– Рада) 
 
м. Київ                                                                                                   27 квітня 2016 року 
 
Загальна кількість присутніх членів Ради – 8 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, активіст ГО «Товариство сприяння 
ЗСУ та військово-морському флоту «АЗОВ». 
3. Інші Члени Ради у кількості 6 осіб. 

Засідання відкрив перший затупник голови Ради Павленко Ігор 
Володимирович, який оголосив порядок денний. 
Порядок денний:  
1. Про нового представника від ГО «Патріотичний альянс». 
2. Звіт про передсвяткову волонтерську  поїздку в зону АТО.  
З першого питання порядку денного.  
Виступали: 
Павленко І.В., який представив Раді Прохорову Юлію, нового представника від         
ГО «Патріотичний альянс» і надав їй слово. 
Прохорова Ю.М. розказала про себе та надала інформацію про свої посадові 
обов’язки в ГО «Патріотичний альянс». 
Вирішили: 
Затвердити Прохорову Юлію, як представника від ГО «Патріотичний альянс». 

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

Кебас М.Т., який розповів про передсвяткову волонтерську  поїздку в зону 
АТО. Кебас М.Т. доповів про незначні поломки автомобіля та подякував за бензин та 
дизельне пальне. Крім того, Кебас М.Т. розповів, що наступна волонтерська поїздка 
запланована після Великодня, орієнтовно 15 травня. Кебас М.Т. розповів, що було 
надано в загальному 3,5 тонни волонтерської допомоги (одяг, цигарки, чай, подушки, 
харчі та інше). 

Павленко І.В., який нагадав всім членам Ради про обов’язкове висвітлення 
звітів про волонтерські поїздки на сайті та в соціальних мережах з фотозвітом. 

Вирішили: 
Висвітлювати звіти про волонтерські поїздки на сайті та в соціальних мережах з фото 
звітом в обов’язковому порядку. 

Проголосували одноголосно – "так". 
Виступив:  
Павленко І.В., який наголосив, що наступне засідання Ради відбудеться 11 травня. 
Вирішили: 
Наступне засідання Ради відбудеться 11 травня. 

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


