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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 

Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

м. Київ         29 вересня 2015 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

Члени Громадської ради: 

1. Галаджій Олексій Олександрович 

2. Генералов Дмитрій Володимирович 

3. Гончарук Василь Віталійович 

4. Кухарська Юлія Володимирівна 

5. Лолашвілі Бадрі Годердзійович 

6. Марусевич Іван Миколайович 

7. Марченко Вадим Михайлович 

8. Мусієнко Олександр Миколайович 

9. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

10. Павленко Ігор Володимирович 

11. Проценко Валерій Миколайович 

12. Ремез Володимир Іванович 

13. Сегеда Станіслав Юрійович 

14. Слєпко Вадим Борисович 

15. Стеценко Дмитро Юрійович 

16. Цвігун Віктор Анатолійович 

17. Яригін Сергій Валентинович 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Совенко Петро Олександрович - керівник апарату Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

2. Тюкачева Ольга Юріївна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

3. Рихлик Андрій Олексійович - головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Головуючий - Марченко Вадим Михайлович 

Секретар - Гончарук Василь Віталійович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Визначення персонального складу членів комітетів Громадської ради  

2. Самостійне обрання членами комітетів керівників комітетів та 

представлення їх як членів Правління Громадської ради  

3. Формування думки щодо створення районних рад в Оболонському районі 

м. Києва 

4. Попереднє обговорення напрямків діяльності Громадської ради в цілому 

та окремо по комітетам 

5. Різне 

СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М., який запропонував затвердити порядок денний 

Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний Загальних зборів Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М. про надходження до Секретаріату Громадської 

ради заяв від членів Громадської ради з проханням включити їх до складу 

Комітетів громадської ради. Але ще не всі визначились з цього питання, що не дає 

змоги нормально працювати всім Комітетам Громадської ради. 

Марченка В.М. запропонував членам Громадської ради остаточно 

визначитись у вирішенні цього питання до наступних Загальних зборів 

Громадської ради 

ВИРІШИЛИ: 

Зобов’язати членів Громадської ради до наступних Загальних зборів 

Громадської ради визначитись щодо участі в роботі Комітетів Громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Марченко В.М. запропонував членам комітетів зібратись окремо для 

проведення засідань Комітетів, на яких будуть обрані голови Комітетів, що 

будуть представленні як члени Правління Громадської ради. 
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ВИРІШИЛИ: 

Провести засідання Комітетів Громадської ради з метою обрання керівників 

Комітетів та планування їх роботи. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М. про надходження на адресу Громадської ради 

листа-звернення від Постійної комісії «З питань місцевого самоврядування, 

регіональних та міжнародних зв’язків» Київської міської ради, щодо позиції 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

по утворенню районних у місті Києві рад. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ніфонтов А.В. запропонував написати відповідь на лист-звернення від 

Постійної комісії «З питань місцевого самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв’язків» Київської міської ради, щодо позиції Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації по утворенню 

районних у місті Києві рад, в якому буде зазначено, що Громадська рада 

підтримує рішення Київської міської ради щодо утворення районних у місті Києві 

рад, за умови дотримання чинного законодавства та норм Закону України «Про 

місцеві вибори». 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити голові громадської ради Марченко В.М. написати відповідь на 

лист-звернення від Постійної комісії «З питань місцевого самоврядування, 

регіональних та міжнародних зв’язків» Київської міської ради, щодо позиції 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

по утворенню районних у місті Києві рад, в якому буде зазначено, що Громадська 

рада підтримує рішення Київської міської ради щодо утворення районних у місті 

Києві рад, за умови дотримання чинного законодавства та норм Закону України 

«Про місцеві вибори». 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  

4. СЛУХАЛИ: 

Марченко В.М. запропонував членам Комітетів Громадської ради розробити 

та затвердити плани роботи Комітетів, на підставі яких буде формуватися план 

роботи Громадської ради.   
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ВИРІШИЛИ: 

Членам Комітетів Громадської ради розробити та затвердити плани роботи 

Комітетів та надати їх до Секретаріату Громадської ради до наступних Загальних 

зборів Громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  

5.1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., про надходження заяви від члена Громадської 

ради Онищенка Олександра Валентиновича та ГО «Перспектива суспільства», 

щодо припинення його членства в Громадській раді при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: 

Павленка І.В запропонував задовольнити заяву Онищенка Олександра 

Валентиновича та ГО «Перспектива суспільства», щодо припинення його 

членства в Громадській раді при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

ВИРІШИЛИ: 

Задовольнити заяву Онищенка Олександра Валентиновича та ГО 

«Перспектива суспільства», щодо припинення його членства в Громадській раді 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  

5.2. СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Павленка І.В. про виключення Мегаєва Олега Леонідовича та 

Семенюк Олени Анатоліївни з членів Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до пункту 7.1. 

Положення Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації.  

ВИРІШИЛИ: 

Виключити Мегаєва Олега Леонідовича та Семенюк Олену Анатоліївну з 

членів Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації відповідно до пункту 7.1. Положення Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 17; проти - 0; утримались -0  
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5.3. СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Павленка І.В. про збільшення кількості членів Громадської 

ради до 30 осіб. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М. запропонував залишити склад Громадської ради без змін, а 

саме у кількості 25 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Залишити кількісний склад Громадської ради без змін, а саме у кількості 25 

осіб. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

   За пропозицію Павленка І.В.- 2; проти - 11; утримались -4  

   За пропозицію Марченка В.М. - 14; проти - 1; утримались - 2 

5.4. СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченка В.М. про проведення довиборів до складу членів 

Громадської ради, у зв’язку з припиненням членства трьох осіб. З цією метою, 

надати можливість усім представникам ІГС звернутися До Секретаріату 

Громадської ради для участі у відборі до членства в Громадській раді згідно п.7.2. 

Положення Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Громадської ради оприлюднити в засобах масової 

інформації відомостей про можливість усім представникам ІГС участі у відборі до 

членства в Громадській раді згідно п.7.2. Положення Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 16; проти - 0; утримались -1  

5.5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М. про те що до Секретаріату Громадської ради 

надійшов лист від ГО «Захисник», з прохання залучити до діяльності Громадської 

ради при Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації громадську 

організацію «Захисник». 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Громадської ради підготувати та надати ГО 

«Захисник» письмову відповідь з проханням надати документи про реєстрацію 
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даної громадської організації та вказати назву комітету, до роботи якого бажають 

долучитись. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 16; проти - 0; утримались -1  

5.6. СЛУХАЛИ: 

Марченко В.М. зачитав лист від голови громадської правозахисної 

організації «Боротьба з корупцією в Україні» Генералова Дмитра 

Володимировича щодо завчасного надання інформації усім членам Громадської 

ради стосовно порядку денного, що планується на засіданні, разом з 

повідомленням про дату засідання не пізніше строку, вказаного в Положенні про 

Громадську раду. 

ВИРІШИЛИ: 

Задовольнити у майбутньому прохання Генералова Дмитра 

Володимировича. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 16; проти - 0; утримались -1  

5.7. СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Цвігуна В.А., який запропонував надати три тижні для збору 

заяв від ІГС для участі у відбору до Громадської ради, один тиждень на розгляд 

заяв та один тиждень на усунення недоліків. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Громадської ради довести до відома ІГС, що мають 

бажання прийняти участь у роботі Громадської ради при Оболонській районній в 

м. Києві державній адміністрації, умов прийому та обробки документів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 16; проти - 0; утримались -1  

Голова        В.М. Марченко 

 

Секретар        В.В.Гончарук  


