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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 № 2 

засідання Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

м. Київ        03 листопада 2015 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

І. Члени Правління 

1. Генералов Дмитро Володимирович 

2. Гончарук Василь Віталійович 

3. Марченко Вадим Михайлович 

4. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

5. Цвігун Віктор Анатолійович 

ІІ. Чени Громадської ради: 

1. Галаджій Олексій Олександрович 

2. Павленко Ігор Володимирович 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Тюкачева Ольга Юріївна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

2. Рихлик Андрій Олексійович - головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Головуючий – Марченко Вадим Михайлович - голова Громадської ради 

Секретар – Гончарук Василь Віталійович - відповідальний секретар 

Громадської ради 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Прийняття та затвердження протоколів комітетів Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.  

2. Обговорення та прийняття Регламенту Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації.  

3. Розгляд заяв від ІГС щодо вступу до Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації.  

4. Різне 

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. затвердити Порядок денний засідання Правління 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

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

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М. про надходження до Секретаріату Громадської 

ради протоколу засідання Комітету «З питань охорони здоров’я, праці та 

соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів», за яким було 

обрано головою, заступником та секретарем комітету Галаджій Олексія 

Олександровича. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ніфонтов А.В. запропонував затвердити протокол засідання Комітету «З 

питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів». 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити протокол засідання Комітету «З питань охорони здоров’я, праці 

та соціальної політики, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів» та вважати 

обраного голову вищезазначеного комітету Громадської ради Галаджій О.О., 

повноправним членом Правління з правом вирішального голосу.. 

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

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Ніфонтова А.В., який запропонував обговорити та затвердити 

проект Регламенту Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації, підготовлений ним для розгляду.   

ВИСТУПИЛИ: 

1. Цвігун В.А. повідомив. що існують зауваження щодо тексту Регламенту 

та запропонував доопрацювання вказаний документ, а також перенести його 

затвердження на наступне засідання Громадської ради. 
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2. Марченко В.М. запропонував проголосувати за пропозицію Цвігуна В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

Доопрацювання проект Регламенту , Громадської ради при Оболонській в м. 

Києві державній адміністрації, а також перенести його затвердження на наступне 

засідання Громадської ради  

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

3. СЛУХАЛИ: 

Марченко В.М. проінформував, що до Секретаріату Громадської ради 

надійшли заяви від шести ІГС, щодо їх участі у довиборах до Громадської ради:  

1. Благодійна організація «Благодійний фонд Освітніх інновацій»; 

2. Громадська організація «Київська міська федерація з веслування на 

човнах драконах»; 

3. Громадська організація Соціальний центр мікрорайону «Печерська-

Перспектива»; 

4. Громадська організація «Патріотичний корпус»; 

5. Громадська організація «Сприяння ЗСУ Булат»; 

6. Громадська організація «ЗАХИСНИК-ПАТРІОТ»; 

Марченко В.М. запропонував направити до вищевказаних організацій листи 

з проханням підтвердити письмово факт делегування своїх представників для 

членства в Громадській раді при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації. Листи повинні буди затверджені печатками ІГС (за їх наявності) та 

підписами керівників. 

ВИРІШИЛИ: 

Секретаріату Громадської ради підготувати та направити до вищевказаних 

організацій листи з проханням підтвердити письмово факт делегування своїх 

представників для членства в Громадській раді при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації. Листи повинні буди затверджені печатками ІГС (за 

їх наявності) та підписами керівників. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Павленка І.В. про те, що 25 жовтня 2015 року у приміщенні 

школи №210, що знаходиться в Оболонському районі, на дошці для оголошень, 

був розміщений плакат із зображення Президента Російської Федерації Путіна 

В.В. та знаками, що відповідають прапору РФ.  

ВИРІШИЛИ: 

Секретаріату Громадської ради підготувати та направити лист на ім’я 

керівника Управління освіти Оболонського району м. Києва Вахнюк Н.М. з 
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проханням надати пояснення щодо даного інциденту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

4. СЛУХАЛИ: 

Марченко В.М. запропонував призначити дату наступного засідання членів 

Правління на 17 листопада 2015 року на 15-00 в приміщенні Оболонської 

райдержадміністрації (вул.Тимошенка, 16). 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити дату наступного засідання членів Правління на 17 листопада 

2015 року на 15-00 в приміщенні Оболонської райдержадміністрації  

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

Голова         В.М. Марченко 

Секретар         В.В.Гончарук  


