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ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, електронна пошта: gromrada.obolon@i.ua 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

м. Київ         13 жовтня 2015 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

І. Члени Правління Громадської ради 

1. Гончарук Василь Віталійович 

2. Марченко Вадим Михайлович 

3. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

ІІ. Члени Громадської ради: 

1. Генералов Дмитро Володимирович 

2. Галаджій Олексій Олександрович 

3. Кухарська Юлія Володимирівна 

4. Павленко Ігор Володимирович 

5. Стеценко Дмитро Юрійович 

6. Цвігун Віктор Анатолійович 

7. Ялижко Станіслав Станіславович 

8. Яригін Сергій Валентинович 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Тюкачева Ольга Юріївна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

 

Головуючий - Марченко Вадим Михайлович 

 Секретар - Гончарук Василь Віталійович 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Прийняття та затвердження протоколів комітетів Громадської ради  

2. Обговорення питання щодо набору до складу присяжних та народних 

засідателів для Оболонського районного суду міста Києва  

3. Визначення дати наступного засідання Громадської ради 

4. Інше 
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СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. затвердити Порядок денний засідання Правління 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 3; проти – 0; утримались – 0. 

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М. про надходження до Секретаріату Громадської 

ради протоколів засідання 3-х Комітетів Громадської ради та зачитав ці 

протоколи 

1. Протокол засідання Комітету «З питань бюджету» за яким було обрано 

головою комітету Цвігуна Віктора Анатолійовича, заступником Іванова 

Володимира Віталійовича, секретарем Павленка Ігоря Володимировича. 

2. Протокол засідання Комітету «З питань комунальної власності, ЖКГ, 

будівництва, архітектури, транспорту, благоустрою, зв’язку та енергетики» за 

яким було обрано головою комітету Марусевича Івана Миколайовича, 

заступником Кухарську Юлію Володимирівну, секретарем Гончарука Василя 

Віталійовича. 

3. Протокол засідання Комітету «З питань люстрації, боротьби з корупцією, 

інформаційної політики та зв’язків з громадськістю, самоврядування» за яким 

було обрано головою комітету Генералова Дмитра Володимировича, заступником 

Ремеза Володимира Івановича, секретарем Лолашвілі Бадрі Годердзійовича. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ніфонтов А.В. запропонував затвердити протоколи засідань 

вищезазначених Комітетів Громадської Ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити протоколи засідань Комітетів Громадської Ради «З питань 

бюджету», «З питань комунальної власності, ЖКГ, будівництва, архітектури, 

транспорту, благоустрою, зв’язку та енергетики» та «З питань люстрації, 

боротьби з корупцією, інформаційної політики та зв’язків з громадськістю, 

самоврядування», та вважати обраних голів вищезазначених комітетів 

Громадської ради Цвігуна В.А., Марусевича І.М. та Генералова Д.В. 

повноправними членами Правління з правом вирішального голосу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 3; проти – 0; утримались -0  

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., який зачитав лист-оголошення КМДА до 

мешканців Оболонського району, щодо набору до складу присяжних та народних 

засідателів для Оболонського районного суду міста Києва і попросив донести цю 

інформацію до усіх членів організацій, представники яких є членами Громадської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: 
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Звернутися до членів Громадської Ради, з проханням, проінформувати 

членів громадських організацій, представники яких є членами Громадської ради, 

щодо листа-оголошення КМДА до мешканців Оболонського району, щодо набору 

до складу присяжних та народних засідателів для Оболонського районного суду 

міста Києва. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 5; проти – 0; утримались -0  

3. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М., який запропонував призначити дату 

наступного засідання Громадської ради на 03 листопада 2015 року на 15-00 в 

приміщенні Оболонської райдержадміністрації по вул. Тимошенко,16 у м. Києві. 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити наступні Загальні збори  Громадської ради на 03 листопада 

2015 року на 15-00 в приміщенні Оболонської райдержадміністрації по вул. 

Тимошенко,16 у м. Києві 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 5; проти – 0; утримались -0  

4.1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Цвігуна В.А., який запропонував створити тимчасову робочу 

групу, що займатиметься питаннями, пов’язаними з роботою «Комітету з питань 

культури, туризму, духовності, релігій та охорони культурної спадщини» яку 

очолюватиме Павленко І.М. що буде запрошувати експертів з відповідного 

напрямку діяльності.  

ВИРІШИЛИ: 

Створити тимчасову робочу групу, що займатиметься питаннями, 

пов’язаними з роботою «Комітету з питань культури, туризму, духовності, релігій 

та охорони культурної спадщини» яку очолюватиме Павленко І.М. що буде 

запрошувати експертів з відповідного напрямку діяльності.  

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 5; проти – 0; утримались -0  

4.2. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М., який запропонував направити лист на ім’я 

голови Оболонської РДА, щодо вирішення питання по забезпеченню 

приміщенням секретаріату Громадської ради для проведення поточної роботи у 

будівлі райдержадміністрації, на підставі п.11.2 Положення про Громадську раду.   

ВИРІШИЛИ: 

Направити лист на ім’я голови Оболонської РДА, щодо вирішення питання 

по забезпеченню приміщенням секретаріату Громадської ради для проведення 
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поточної роботи у будівлі райдержадміністрації, на підставі п.11.2 Положення про 

Громадську раду 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 5; проти – 0; утримались -0  

4.3. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Цвігуна В.А., який повідомив, що при відсутності власного 

бюджету Оболонського району, йому, як голові Комітету «З питань бюджету» є 

сенс бути присутнім на засіданнях Постійної комісії Київської міської ради «З 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку». Але для цього необхідно 

вирішити питання надання йому перепустки для входу в будівлю КМДА. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М., який запропонував направити лист на ім’я голови Постійної 

комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку Страннікову А.М. щодо присутності голови Комітету «З питань 

бюджету» - Цвігуна В.А на засіданнях Постійної комісії Київської міської ради «З 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку». 

ВИРІШИЛИ: 

Направити лист на ім’я голови Постійної комісії Київської міської ради з 

питань бюджету та соціально-економічного розвитку Страннікову А.М. щодо 

присутності голови Комітету «З питань бюджету» - Цвігуна В.А на засіданнях 

Постійної комісії Київської міської ради «З питань бюджету та соціально-

економічного розвитку». 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 5; проти – 0; утримались -0  

4.4. СЛУХАЛИ:  

Яригін С.В. запропонував доручити Ніфонтову А.В. представити на 

затвердження Загальних зборів Громадської ради проект Регламенту Громадської 

ради, який пройшов обговорення під час роботи підготовчої групи по розробці 

Положення про Громадську раду. остаточній редакції Регламенту  

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Ніфонтову А.В. представити на затвердження Загальних зборів 

Громадської ради проект Регламенту Громадської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 5; проти – 0; утримались -0  

Голова         В.М. Марченко 

Секретар         В.В. Гончарук 


