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

08 червня 2016 року

Загальна кількість присутніх – 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, представник ГО «Товариство
сприяння ЗСУ та військово-морському флоту «АЗОВ».
3. Інші Члени Ради у кількості 8 осіб.
Засідання відкрив перший затупник голови
Володимирович, який оголосив порядок денний.

Ради

–

Павленко

Ігор

Порядок денний:
1. Прийняття письмової заяви про вступ до Ради від ГО "СЗСУ "Булат" та про
затвердження звернення до РДА про видачу розпорядження про новий склад Ради.
2. Про прийняття заходів щодо відсутності на засіданнях 2-ого заступника голови
Ради.
3. Про створення реєстру осіб, що потребують волонтерської допомоги.
З першого питання порядку денного.
Виступали:
Павленко І.В., який прийняв письмову заяву про включення до складу Ради від
ГО «Сприяння ЗСУ «Булат» та їхнього представника - Лихітченка Костянтина
Петровича.
Павленко І.В. запропонував передати Оболонській РДА в м. Києві протокол
засідання та копії заяв новообраних членів Ради з метою оформлення окремого
розпорядження про новий склад Ради, висвітлення його на офіційному сайті та видачі
посвідчень згідно положення про Раду та 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, висвітлення його на офіційному сайті та видачі посвідчень згідно
положення про Раду та при наявності особистих фото.
Проголосували одноголосно – "так".
З другого питання порядку денного.
Виступали:
Стеценко Дмитро – представник ГО "Громадська варта Оболоні", який
поцікавився відсутністю на засіданнях 2-ого заступника голови Ради.
Павленко І.В., який запропонував оголосити попередження 2-ому заступнику
голови Ради за тимчасове невиконання своїх обов’язків.
Вирішили:
Оголосити попередження 2-ому заступнику голови Ради за тимчасове
невиконання своїх обов’язків.
Проголосували одноголосно – "так".

З третього питання порядку денного.
Виступали:
Кебас Максим – представник ГО "Самооборона майдану 8 сотня 1 взвод", який
наголосив про підготовку продуктів та одягу для бійців АТО.
Лихітченко Костянтин – представник ГО "СЗСУ Булат", який зауважив про
доцільність надання волонтерської допомоги деяким частинам у складі ЗСУ.
Мішаріна С.І., яка запропонувала створити реєстр мешканців Оболоні та
об’єктів, яким необхідна волонтерська допомога.
Павленко І.В., який запропонував додати до реєстру інформацію про інших
осіб та членів їх сімей, що постраждали під час проведення АТО, а також інформацію
про дитячі будинки, що потребують допомоги. Павленко І.В. зауважив, що акцент
потрібно робити на добровольчих формуваннях, які не мають державного
забезпечення, або яких обмежують в забезпеченні в зоні АТО.
Стеченко Дмитро, який зазначив, що інформацію про вищевказаних осіб в
Оболонському райні м.Києва може надати Клебанова Любов Борисівна.
Вирішили:
Доручити Мішаріній С.І. організувати взаємодію з районною соціальною
службою та створення реєстру осіб, що потребують волонтерської допомоги, до
кінця червня 2016 року.
Проголосували одноголосно – "так".

Голова Ради
Секретар Ради

Шуплик В. М.
Галянчук М.В.

