
ГРОМАДСЬКА РАДА

при  О болонській  районній 
в листі Кнє&і державній адміністрації

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; каб.311, електронна пошта: паз!іа.оЬо1оп@і.иа

ПРОТОКОЛ № 4/17
Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній в місті Києва

державній адміністрації

м. Київ 20 жовтня 2017 р.

Головуючий — Гончарук В.В.
Секретар — Кухарська Ю.В.

ПРИСУТНІ:
I. Члени Громадської ради:
Гончарук Василій Віталійович, Єрмілов Вадим Юрійович, Михайловський Сергій 

Сергійович, Проценко Валерій Миколайович, Чепурко Олександр Степанович, 
Алексеенко Наталія Іванівна, Лихітченко Костянтин Петрович, Семикрас Олександр 
Васильович, Стеценко Дмитро Юрійович, Віровцев Володимир Юрійович, Гаврилюк 
Андрій Васильович, Горобець Ростислав Станіславович, Литвиненко Вадим Васильович, 
Павленко Ігор Володимирович, Кобець Каріна Вадимівна, Третьяк Ігор Ігоревич, Біляєв 
Микита Олександрович, Буяло Владислав Анатолійович, Кухарська Юлія
Володимирівна, Прохорова Юлія Михайлівна, Слесаренко Євген Ігорович, Ушкалов 
Сергій Вячеславович, Штембуляк Дмитро Анатолійович, Курочка Оксана
Володимирівна, Кибич Ірина Борисівна, Самітов Ігор Маратович, Ялижко Станіслав 
Станіславович, Талатай Олександр Володимирович.

II. Представники Оболонської районої в місті Києві державної адміністрації: 
Паніко І.С., Тюкачова О.Ю.

III. Запрошені та гості: Китаєв А.С., Ліснічук Р.В., Долматов Д.Є.,
Дурмасенко О.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження Протоколів комітетів Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києва державній адміністрації (далі -  Громадської ради).
2. Внесення змін до Регламенту та Положення Громадської ради в Розділ VII п.9.
3. Виключення Громадської організації «Воїн АТО» зі складу Громадської ради із 

заслуховуванням делегованого представника Талатая О.В.
4. Проведення форуму на тему «Налагодження взаємодії влади та громади, план 

співпраці на 2018р.», що відбудеться 03 листопада 2017р. в Оболонському районі. 
Створення робочої групи з підготовки та проведення форуму.



5. Участь Громадської ради у формуванні Програми соціально-економічного 
розвитку Оболонського району та контроль за його реалізацією.

6. Сприяння та допомога у проведенні патріотичних заходів вшанування пам’яті 
Героїв Оболонського району, загиблих в зоні АТО та під час революції Гідності.

7. Інформаційна політика Громадської ради, методи та шляхи реалізації.
8. Розгляд питання, щодо проведення процесу голосування за Громадські проекти 

Бюджету участі в Оболонському районі.
9. Розгляд колективного звернення від мешканців Оболонського району стосовно 

призупинення будівництва паркувального майданчику біля школи № 231 та 
облаштування скверу.

10. Створення Комітету з питань регламенту.

Гончарук В.В. - відкрив засідання загальних зборів Громадської ради при 
Оболонській РДА, оголосив порядок денний загальних зборів, запропонував його 
затвердити.

На момент голосування присутні 28 членів загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: « за » - 28 ; «проти» - 0; «утримались» - 0;
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборів.

Пашко І.С., керівник апарату Оболонської РДА, яка побажала плідної роботи 
учасникам зборів та зазначила, що завжди готова до діалогу та співпраці.

1. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. запропонував перейти до першого питання 
порядку денного, в якому заслухали та взяли до уваги Протокол засідання Комітету з 
питань бюджету, регламенту і законності, люстрації, боротьби з корупцією та 
рейдерством Громадської ради щодо обрання керівного складу Комітету.

2. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В., який запропонував внести зміни до п. 9 Розділу VII 
Положення Громадської ради, щодо порядку припинення членства у Громадській раді 
шляхом «схвалення вотуму недовіри (висловлення недовіри) члену Громадської ради не 
менш як трьома четвертими від складу Громадської ради» та викласти його у такій 
редакції: «схвалення вотуму недовіри (висловлення недовіри) члену Громадської ради не 
менш як двома третіми від присутніх членів Громадської ради»

На момент голосування присутні 28 членів загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 24 ; «проти» - 1; «утримались» - 1; «не голосували» -2;
ВИРІШИЛИ: внести зміни до п. 9 Розділу VII Положення Громадської ради, щодо 

порядку припинення членства у Громадській раді шляхом «схвалення вотуму недовіри 
(висловлення недовіри) члену Громадської ради не менш як двома третіми від присутніх 
членів Громадської ради»

ВИСТУПИЛИ:
Віровцев В.Ю., із пропозицією узгодити терміни повідомлення членів 

Громадської ради про проведення загальних зборів та внести відповідні зміни у 
Положення та Регламент Громадської ради.



Гончарук В.В. запропонував повідомляти членів Громадської ради за 5 
календарних днів до проведення загальних зборів, інших пропозицій не надходило.

На момент голосування присутні 29 членів загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 28 ; «проти» - 0; «утримались» -1; «не голосували»-0;
ВИРІШИЛИ: встановити п’ятиденний термін щодо повідомлення членів

Громадської ради про загальні збори та внести відповідні зміни у Положення та 
Регламент.

3. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. запросив до слова делегованого представника 
Громадської організації «Воїн АТО» Талатая О.В. стосовно виявлення йому вотуму 
недовіри у зв’язку із участю у вирубці дерев 9 липня 2017 року та стрілянині по жителях 
в селищі Водогін (Дніпровська водна станція).

ВИСТУПИЛИ: Талатай О.В. повідомив, що 9 липня 2017 року здійснював 
охорону громадського порядку на території Водогону, не розуміє, які до нього претензії 
стосовно даної ситуації.

Гончарук В.В. пояснив, що активісти із Водогону впізнали його і підтвердили 
його участь.

Павленко І.В. конкретизував події 9 липня, причетності до вирубки дерев Талатая 
О.В., та про те, що його не одноразово бачили в офісі забудовника.

Проценко В.М. запропонував ставити на голосування питання щодо виключення 
Талатая О.Л. зі складу громадської ради, оскільки очевидна причетність до даних подій та 
запитав, на яких підставах здійснювалася охорона громадського порядку.

Талалай О.В. відповів, що здійснював охорону як громадських діяч.
Ліснічук Р.В. повідомив, що Талатай О.В. не має ніякого відношення щодо 

вирубки дерев і стрілянини, він прибув туди здійснити йому допомогу, та про те, що він 
захищався, тому і використав зброю - пістолет .

Ушкалов С.В.- на загальних зборах у липні 2017 року, коли розглядали ситуацію 
та причетність Талатая О.В., щодо подій на Водогоні були також запрошені місцеві 
жителі, які підтвердили його участь , наголосив , що особисто ознайомлювався із 
ситуацією і прийняв для себе рішення. Крім того, уточнив, чи цікавився Талатай О.В. у 
голови громадської ради Гончарука В.В. щодо порушеного питання про виявлення йому 
недовіри та чому не з'явився раніше.

Гончарук В.В. поінформував, що Талатай О.В. повідомляв , що у зв'язку із 
сімейними проблемами не зможе взяти участь у засіданнях.

Слєсаренко Є.І. наголосив, що є дані, які підтверджують факт участі 
Талатая О.В., з липня місяця дана ситуація активно обговорюється у ЗМІ, і помилка у 
тому, що не було зроблено офіційної заяви.

Гончарук В.В. запропонував поставити на голосування питання щодо виявлення 
вотуму недовіри Талатаю О.В.

На момент голосування присутні 29 членів загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 2; «утримались» - 6; «не голосували » - 1.
ВИРІШИЛИ : висловити Талатаю О.В. вотум недовіри та виключити зі складу 

Громадської ради.
4. СЛУХАЛИ:



Гончарук В.В. розповів про проведення 03 листопада 2017 року форуму на тему: 
«Налагодження взаємодії влади та громади, план співпраці на 2018 рік» та запропонував 
підтримати проведення даного форуму та допомогти в організації.

На момент голосування присутні 31(29) членів загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно;
ВИРІШИЛИ: взяти участь у проведенні та організації 03 листопада 2017 року 

форуму на тему : «Налагодження взаємодії влади та громади, план співпраці на 2018»
6. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. доповів, що до Громадської ради надійшло 

звернення від Дурмасенка О.Л. сприяти і допомагати у проведенні патріотичних заходів 
вшанування пам'яті загиблих Героїв району, які віддали своє життя в зоні АТО та під час 
революції Гідності.

ВИСТУПИЛИ:
Дурмасенко О.Л. розповів, що після смерті сина активно займається проведенням 

патріотичних заходів, зачитав звернення, яке було направлено на Громадську раду, 
наголосив на планах та пропозиціях (Додаток)

Стеценко Д.Ю. поцікавився звідки фінансування.
Дурмасенко О.Л. відповів, що із особистих коштів.
Павленко І.В,- щоквартально у Оболонеькому районі проводяться заходи із 

патріотичного виховання, в т.ч. виставки, музеї, заходи біля меморіальних дошок. 
Порадив зв'язатися із Юлією Цепун, оскільки вона активно працює в цьому напрямку.

Шестакова К.Ю. запропонувала підтримки дані пропозиції.
Гончарук В.В. запропонував підтримати дане звернення та доручити відповідному 

Комітетові опрацювати його.
ГОЛОСУВАЛИ: «одноголосно»;
ВИРІШИЛИ: долучити профільному Комітету Громадської ради опрацювати 

дане звернення та підтримати його.

7. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. запропонував розглянути лист-прохання від члена 
Громадської ради Ушкалова С.В. щодо шляхів та методів інформаційної політики 
Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Ушкалов С.В. доповів про суть свого листа-прохання, яким просить доручити 

профільному Комітету, опрацювання таких проблем: про створення та ведення 
інформаційної сторінки в Інтернет-мережі (Fecebook, YouTube), призначити 
відповідальну особу; можливості виготовлення та друку матеріалів із нашою символікою 
та формування фонду.

Під час обговорення було ряд зауважень щодо необхідності, кількості та 
формування бюджетного фонду.

Гончарук В.В. - оскільки питання потребує опрацювання, пропоную долучити 
профільному Комітету його опрацювати, запропонувати декілька варіантів вирішення, та 
запропонував проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно;
ВИРІШИЛИ: долучити профільному Комітету опрацювати лист-прохання

Ушкалова С.В.



8. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. повідомив, що на засіданні загальних зборів 
присутній житель Оболонського району Китаев А.С., який просить підтримати 
Громадський проект.

Китаєв А.Є. розповів про проект та необхідність його підтримання.
Гончарук В.В. запропонував підтримати даний проект та передати на профільний 

Комітет для опрацювання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одноголосно;
ВИРІШИЛИ: підтримати даний проект та долучити профільному Комітету 

опрацювати.

9. СЛУХАЛИ: Долматова Д.Є., який зачитав колективне звернення від мешканців 
Оболонського району стосовно призупинення будівництва паркувального майданчику 
біля школи № 231 та облаштування скверу (Додаток)

ВИСТУПИЛИ:
Слєсаренко Є.І. уточнив на що саме скаржаться жителі і чи є під’їзд до школи.
Проценко В.М. повідомив, що займався даним питанням, дана ситуація є 

двосторонньою, оскільки одні жителі хочуть облаштування скверу, а інші паркувального 
майданчику.

Гончарук В.В. відповів, що з під’їздом до школи є проблеми, запропонував 
створити робочу групу зі складу активістів, членів Громадської ради та представників 
адміністрації з метою опрацювання даного звернення та вирішення звернення по суті.

До складу робочої групи виявили бажання увійти: Ялижко С.С., Павленко І.В., 
Ліхітченко К.П., Слєсаренко Є.І., Самітов І.М., Проценко В.М.

Гончарук В.В. запропонував проголосувати за створення робочої групи у складі 
членів Громадської ради: Ялижко С.С., Павленко І.В., Ліхітченко К.П., Слєсаренко Є.І., 
Самітов І.М., Проценко В.М. із залучення активістів та представників адміністрації з 
метою опрацювання звернення та вирішення питання по суті.

ГОЛОСУВАЛИ: «одноголосно»;
ВИРІШИЛИ: створити робочу групу у складі членів Громадської ради: Ялижко 

С.С., Павленко І.В., Ліхітченко К.П., Слєсаренко Є.І., Самітов І.М., Проценко В.М. із 
залучення активістів та представників адміністрації з метою опрацювання звернення та 
вирішення питання по суті.

10. СЛУХАЛИ: Віровцева В.Ю., який виступив із пропозицією створення нового 
Комітету з питань регламенту.

Гончарук В.В. запропонував опрацювати дану пропозицію на профільному 
Комітеті, після чого на засіданні Правління Громадської ради розглянути дане питання із 
залученням Віровцева В.Ю.

ГОЛОСУВАЛИ: «одноголосно»;
ВИРІШИЛИ: опрацювати дану пропозицію на профільному Комітеті, після чого

на засіданні Правління Громадської ради роз
Віровцева В.Ю.

Г оловуючий

Секретар Ю.Кухарська


