Протокол б/н
Засідання Координаційної ради волонтерів Оболоні
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Рада)
м. Київ

01 червня 2016 року

Загальна кількість присутніх – 17 осіб;
На зборах присутні члени Ради:
1. Павленко Ігор Володимирович – ГО «Правий Сектор Оболонь», 1–й заступник
Голови Ради;
2. Пойда Олександр Миколайович – ГО «Самооборона Майдану», 8 сотня, 1-ий
взвод;
3. Семенюк Анатолій Павлович – ГО «Самооборона Майдану», 8 сотня, 1-ий взвод;
4. Кебас Максим Тарасович – ГО «Самооборона Майдану», 8 сотня, 1-ий взвод;
5. Сидоренко Олег Олександрович – ГО «Соціальний центр «ПерспективаОболонь»;
6. Стеценко Дмитро Юрійович – ГО «Громадська варта Оболоні»;
7. Прохорова Юлія Миколаївна – ГО "Патріотичний Альянс"
8. Галянчук Мар’яна Василівна – в якості тимчасового секретаря Ради, як
представник ГО «Товариство сприяння ЗСУ та військово-морському флоту «АЗОВ».
Запрошені:
1. Сенченко Тетяна Яковлівна – Громадська ініціатива (рух) «Берегині Оболоні».
2. Машкіна Тетяна Григорівна – Громадська ініціатива (рух) «Берегині Оболоні».
3. Нешта Оксана Петрівна – Громадська ініціатива (рух) «Берегині Оболоні».
4. Мішаріна Світлана Ігорівнат – БО "БФ «Благодійний фонд Світоч Роду».
5. Лихітченко Костянтин Петрович - ГО «Сприяння ЗСУ «Булат».
6. Ляховецький Артур Маркович – волонтер
7. Маслюк Володимир Тимофійович – волонтер
8. Чесак Віктор Сергійович, помічник народного депутата України А.Є. Білецького.
9. Проценко Валерій Миколайович, помічник народного депутата України А.Є.
Білецького.
Засідання відкрив перший затупник голови
Володимирович, який оголосив порядок денний.

Ради,

–

Павленко

Ігор

Порядок денний:
1. затвердити Галянчук Мар’яну Василівнну як постійного Секретаря Ради, –
преставник від ГО ГО «Товариство сприяння ЗСУ та військово-морському флоту
«АЗОВ».
2. Про затвердження Зразка нагрудного знаку для бійців АТО.
3.Про зміну складу КРВО.
4. Про затвердження звернення до РДА про видачу розпорядження про новий склад
КРВО.
5. Про планування поїздок до АТО
З першого питання порядку денного
Виступали:

– Чесак Віктор Сергійович, який запропонував прийняти Галянчук Мар’яну
Василівнну як постійного Секретаря Ради, – преставницю від ГО «Товариство
сприяння ЗСУ та військово-морському флоту «АЗОВ».
– Павленко І.В., запропонував проголосувати "так" або "ні"
Вирішили:
Питання про представника ГО «Товариство сприяння ЗСУ та військовоморському флоту «АЗОВ» ухвалити шляхом відкритого голосування. Після
обговорення, – питання було поставлено на голосування за згодою усіх присутніх –
проголосували одноголосно "так – прийняти та затвердити".
З другого питання порядку денного.
Виступали:
– Сидоренко Олег Олександрович – ГО «Соціальний центр «ПерспективаОболонь», який презентував зразок нагрудного знаку та ознайомив кожного із
присутніх з нагородною книжкою для бійців АТО – "ГЕРОЙ ОБОЛОНІ"
– Кебас Максим Тарасович – ГО «Самооборона Майдану», 8 сотня, 1-ий взвод
запропонував створити в кожній школі "Книгу Слави" героїв Оболоні.
– Павленко І.В. запросив усіх присутніх прийняти участь у створенні макету
«Книги Слави» і створення в кожній школі музеї сучасної бойової слави. Після того
як усі присутні ознайомилися з технологічним зразком нагрудного знаку для бійців
АТО "ГЕРОЙ ОБОЛОНІ", провели обговорення та
Вирішили:
Схвалити зразок нагрудного знаку для бійців АТО та обговорити макет «Книги
Слави» на наступному засіданні - шляхом відкритого голосування.
Питання було поставлено на голосування за згодою усіх присутніх –
проголосували одноголосно – "схвалити та підтримати".
З третього питання порядку денного
3.1.Виступали:
Павленко І.В., який на оголосив зміст особистої заяви про вихід Маматова О.Л.
з членів Ради як представника Благодійного Фонду «Ветеран - 1» шляхом самовиходу
та оголосив про заяву Маматова О.Л. про прийняття його до Ради, як представника
ГО «Всеукраїнської професійної спілки військовослужбовців, ветеранів, учасників
АТО та деяких інших осіб».
У присутніх зауважень та запитань не було.
Питання було поставлено на голосування 1–м заступником голови Ради на
голосування – "так" чи "ні". Після обговорення, –
Проголосували одноголосно – "так", і виключити Маматова О.Л. з Ради, як
представника БФ «Ветеран - 1» та включити до складу Ради Маматова О.Л., як
представника «Всеукраїнської професійної спілки військовослужбовців, ветеранів
учасників АТО та деяких інших осіб».
3.2. Виступали:
– Мішаріна С.І. – Голова Правління БО «Благодійний фонд Світоч Роду» з
короткою доповіддю про діяльність фонду з вересня 2015р.
– Павленко І.В., який підтвердив сумлінну діяльність БО «Благодійний фонд
Світоч Роду» та запропонував включити його до складу на підставі поданої заяви до
Ради замість БФ «Ветеран - 1». Крім того, Павленко І.В. наголосив про обов’язки БО
«Благодійний фонд Світоч Роду» подавати щомісячну звітність про свою діяльність
Раді. Після обговорення,

Проголосували одноголосно – "так, – прийняти БО «Благодійний фонд Світоч
Роду» в члени Ради та виключити з Ради БО БФ "Ветеран–1 за систематичну
бездіяльність та ігнорування рішень Ради і неявку на засідання Ради".
3.3. Виступали:
Павленко І.В., який оголосив про надходження заяв про включення до членів
Ради від активістів громадської ініціативи (руху) «Берегині Оболоні» – Сенченко
Тетяни Яковлівни, Машкіни Тетяни Григорівни, Нешти Оксани Петрівни про
включення (прийняття) до складу членів Ради.
Вирішили (після обговорення):
Включити до складу членів Ради представників громадської ініціативи (руху)
«Берегині Оболоні» – Сенченко Тетяну Яковлівну, Машкіну Тетяну Григорівну,
Нешту Оксану Петрівну. Після обговорення,
Проголосували одноголосно – "так – прийняти".
3.4. Виступали:
Павленко І.В., який оголосив про надходження заяви про включення до членів
Ради від Криничанського Олександра Анатолійовича, та про його вагомий внесок
щодо допомоги бійцям АТО та Раді, а також запропонував включити Криничанського
О.А. до членів Ради. Після обговорення,
Вирішили:
Включити до складу членів Ради Криничанського Олександра Анатолійовича.
Проголосували одноголосно – "так – прийняти".
3.5. Виступали:
Павленко І.В., який з оголосив щодо надходження заяви про прийняття до
членів Ради Ляховецького Артура Марковича, який всіляко допомагає бійцям АТО та
Раді в цілому. Після обговорення
Вирішили:
Включити до складу членів Ради Ляховецького Артура Марковича.
Проголосували одноголосно – "так – прийняти".
3.6. Виступали:
Павленко І.В., який оголосив щодо надходження заяви про прийняття до членів
Ради Маслюка Володимира Тимофійовича, який активно допомагає Раді та
неодноразово підтримував Волонтерів у поїздках на «нульову» лінію. Після
обговорення,
Вирішили:
Включити до складу членів Ради Маслюка Володимира Тимофійовича.
Проголосували одноголосно "так – прийняти".
3.7. Виступали:
Павленко І.В., який запропонував виключити ГО "Волонтери Оболоні" та його
представника Галаджи О.О. з членів Ради відповідно до п.6.4 – 1) положення про
КРВО, оскільки представник був відсутній на засіданнях протягом року. Після
обговорення,
Вирішили:
Виключити ГО "Волонтери Оболоні" та його представника Галаджи О.О. з
членів Ради.
Проголосували одноголосно – "так, виключити"
3.8. Виступали:

– Павленко І.В., який запитав про наявність намірів приєднатися до складу
членів Ради представника (який був присутній на засіданні) від ГО «Сприяння ЗСУ
Булат» – Лихітченко Костянтина Петровича, в якості публічної заяви.
– Лихітченко Костянтин Петрович, публічно підтвердив наміри стати членом
Ради від імені ГО «Сприяння ЗСУ Булат» , зголосився на умови та зобов’язався
надати письмову заяву до наступного засідання Ради 08.06.2916р. для розгляду
Радою.
Після обговорення, Вирішили:
За умови подання письмової заяви до наступного засідання Ради 08.06.2916р.
Включити це питання до порядку денного, а також розглянути запит щодо прийняття
до складу членів Ради Лихітченка Костянтина Петровича, як представника ГО
«Сприяння ЗСУ «Булат»
Проголосували одноголосно "так – прийняти, але, згідно умов".
З четвертого питання порядку денного.
Виступали:
Павленко І.В., який передав підписані оригінальні заяви новообраних членів
Ради та особисто наголосив Секретарю і довів до відома всіх присутніх, що протокол
засідання та заяви новообраних членів Ради мусять бути офіційно передані до
Оболонської РДА в м. Києві з метою оформлення окремого розпорядження про новий
склад Ради та видачі посвідчень згідно положення про Раду при наявності особистих
фото.
Вирішили:
Передати Оболонській РДА в м. Києві протокол засідання та заяви
новообраних членів Ради з метою оформлення окремого розпорядження про новий
склад Ради та видачі посвідчень згідно положення про Раду при наявності особистих
фото.
.Проголосували одноголосно – "так".
З п’ятого питання порядку денного.
Виступали:
Кебас М.Т., Павленко І.В., які розповіли, що звіти за минулі поїздки надавались
на минулому засіданні Ради, а також наголосили, що вже Червень місяць 2016р. та
прийшов час планувати щотижневі "каравани" в АТО – на "0".
Голова Ради
Секретар Ради

Шуплик В. М.
Галянчук М.В.

