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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 № 3 

Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

м. Київ         03 грудня 2015 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

І. Члени Громадської ради: 

1. Генералов Дмитро Володимирович 

2. Гончарук Василь Віталійович 

3. Кухарська Юлія Володимирівна 

4. Лолашвілі Бадрі Годердзійович 

5. Марченко Вадим Михайлович 

6. Ніфонтов Анатолій Володимирович  

7. Павленко Ігор Володимирович  

8. Проценко Валерій Миколайович  

9. Ремез Володимир Іванович  

10. Сегеда Станіслав Юрійович  

11. Семикрас Олександр Васильович 

12. Слєпко Вадим Борисович  

13. Стеценко Дмитро Юрійович  

14. Цвігун Віктор Анатолійович  

15. Чесак Віктор Сергійович 

16. Ялижко Станіслав Станіславович 

17. Яригін Сергій Валентинович  

ІІ. Кандидати на членство в Громадській раді: 

1. Гриб Євген Анатолійович - представник ГО «Патріотичний корпус»; 

2. Дрига Сергій Юрійович як представник від Войтенко Ірини Іванівни 

3. Ліхітченко Костянтин Петрович 

4. Слесаренко Євгеній Ігорович Ігорович - представник ГО 

«ПЕЧЕРСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»; 

5. Шитіков Володимир Володимирович - представник ГО «ЗАХИСНИК-

ПАТРІОТ». 

6. Юзвак Олена Войцехівна - представник ГО «Київська міська 

федерація з веслування на човнах «Дракон»; 
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ЗАПРОШЕНІ: 

1. Тюкачева Ольга Юріївна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

2. Рихлик Андрій Олексійович - головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Головуючий - Марченко Вадим Михайлович 

Секретар - Гончарук Василь Віталійович  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вибори до складу Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації чотирьох представників інститутів громадянського 

суспільства шляхом рейтингового голосування. 

2. Остаточне обговорення та прийняття Регламенту Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Обговорення питання щодо започаткування парку історії радянської 

окупації в м. Києві. 

4. Обговорення питання щодо проведення ярмарки «Діти - воїнам АТО». 

5. Обговорення питань, що розглядались на зборах представників районних 

Громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях 

01.12.2015. 

6. Розгляд положення про Комітет «З питань люстрації, боротьби з 

корупцією, інформаційної політики та зв’язків з громадськістю» Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.  

7. Різне 

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. 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 те, що до Секретаріату Громадської ради 

надійшли заяви та інші документи від представників ІГС, необхідні для участі у 

довиборах до складу Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 17 листопада 2015 року відбулось засідання Правління 

Громадської ради, на якому були заслухані кандидати на членство в Громадській 

раді. Прийнято рішення: «визнати даних представників ІГС як кандидатів для 

голосування у довиборах до Громадської ради Оболонського району». 
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Марченко В.М. запропонував вислухати представників ІГС та 

проінформувати про діяльність своєї організації та наміри, щодо роботи в 

Громадській раді. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Слесаренко Євгеній Ігорович - представник ГО «ПЕЧЕРСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА»; 

2. Юзвак Олена Войцехівна - представник ГО «Київська міська федерація з 

веслування на човнах «Дракон»; 

3. Гриб Євген Анатолійович - представник ГО «Патріотичний корпус»; 

4. Шитіков Володимир Володимирович - представник ГО «ЗАХИСНИК-

ПАТРІОТ». 

5. Дрига Сергій Юрійович як представник від Войтенко Ірини Іванівни 

6. Ліхітченко Костянтин Петрович, 

з інформацією про діяльність інститутів громадянського суспільства. які 

вони представляють та плани роботи в Громадській раді у разі їх обрання до 

складу ради. 

7. Цвігун В.А. запропонував голосувати за кандидатуру Войтенко І.І. а не за 

її представника Дригу С.Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 16; проти – 0; утримались – 1. 

8. Марченко В.М. запропонував щоб підрахунок голосів під час голосування 

вів секретар Громадської ради Гончарук В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17; проти – 0; утримались – 0. 

Марченко В.М. запропонував проводити рейтингове голосування по кожній 

кандидатурі у алфавітному порядку: 

ГОЛОСУВАЛИ: 

1. Гриб Євген Анатолійович - 3 голоси 

2. Войтенко Ірини Іванівни - 15 голосів 

3. Ліхітченко Костянтин Петрович - 15 голосів 

4. Слесаренко Євгеній Ігорович - 8 голосів  

5. Шитіков Володимир Володимирович - 10 голосів 

6. Юзвак Олена Войцехівна - 17 голосів 

ВИРІШИЛИ: 

За результатами рейтингового голосування членами Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації обрані: Юзвак О.В., 

Войтенко І.І., Ліхітченко К.П., Шитіков В.В. 

Крім Войтенко І.І., яка була відсутня, інші кандидати приступили до участі 

в засіданні Громадської ради з правом вирішального голосу. 

За особистим проханням Сегеда С.Ю. покинув засідання Громадської ради. 

2. СЛУХАЛИ: 
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Інформацію Ніфонтова А.В., який доповів, що ним особисто кожному члену 

Громадської ради завчасно направлено текст проекту Регламенту Громадської 

ради, зауваження та доповнення щодо Регламенту від членів ради не надходили. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Марченко В.М. запропонував обговорити це питання, після чого 

голосувати за вказаний проект Регламенту Громадської ради в цілому. 

2. Цвігун В.А. повідомив, що ним було вивчено вказаний проект Регламенту 

Громадської ради та оголосив ряд запропонованих ним  поправок до тексту 

проекту Регламенту.  

3. Марченко В.М. запропонував врахувати дані зауваження, доопрацювати 

текст Регламенту Громадської ради та прийняти рішення щодо його затвердження 

із запропонованими змінами на наступному засіданні Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати зауваження Цвігуна В.А., доопрацювати текст Регламенту 

Громадської ради та прийняти рішення щодо його затвердження із 

запропонованими змінами на наступному засіданні Громадської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19; проти – 0; утримались – 0. 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Павленка І.В., який зачитав звіт щодо опрацювання питання 

про започаткування парку історії радянської окупації в м. Києві. 

За результатом звіту Павленко І.В. запропонував прийняти за основу проект 

рішення створення парку, врахувавши думку та поправки членів Громадської 

ради.  

ВИСТУПИЛИ: 

1. Марченко В.М. запропонував до наступного засідання Громадської ради, 

Комітету «З питань люстрації, боротьби з корупцією, інформаційної політики та 

зв’язків з громадськістю» та Комітету «З питань комунальної власності, ЖКГ, 

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

опрацювати дане питання та надати свої пропозиції. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити голові Комітету «З питань люстрації, боротьби з корупцією, 

інформаційної політики та зв’язків з громадськістю» Генералову Д.В. та голові 

Комітету «З питань комунальної власності, ЖКГ, будівництва, архітектури, 

транспорту, благоустрою, зв’язку та енергетики» Марусевичу І.М. опрацювати 

питання щодо започаткування парку історії радянської окупації в м. Києві та 

надати свої пропозиції на наступному засіданні ради.   

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19; проти – 0; утримались – 0. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Яригіна С.В., який запропонував долучити членів учнівських 

парламентів до проведення ярмарки «Діти - воїнам АТО», за участі дітей, для 

збору коштів на потреби учасників АТО. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. зауважив, що Громадська рада не може бути ініціатором 

залучення дітей до проведення благодійних акції чи інші заходи так, як є лише 

консультативно-дорадчим органом та запропонував прийняти дану інформацію до 

відома. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до відома інформацію Яригіна С.В. про проведення ярмарки 

«Діти - воїнам АТО» 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19; проти – 0; утримались – 0. 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який доповів, що 01.12.2015 в приміщенні 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації відбулось засідання 

«круглого столу» за участю голів Громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністраціях.  

За результатами зустрічі було вирішено створити координаційний комітет 

Громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях для 

координації дій та підвищення ефективності роботи кожної ради окремо та разом 

в цілому.  

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.В. запропонував прийняти інформацію Гончарука В.В. до 

відома 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до відома інформацію Гончарука В.В. про засідання «круглого 

столу» за участю голів Громадських рад при районних в місті Києві державних 

адміністраціях. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19; проти – 0; утримались – 0. 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Генералова Д.В., який повідомив, що Комітетом «З питань 

люстрації, боротьби з корупцією» Громадської ради при Оболонській РДА 

прийнято положення про Комітет та запропонував прийняти дану інформацію до 

відома. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.В. запропонував прийняти інформацію Генералова Д.В. до 

відома 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до відома інформацію Генералова Д.В. про створення положення 

про Комітет «З питань люстрації, боротьби з корупцією». 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19; проти – 0; утримались – 0. 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., який запропонував провести наступне 

засідання Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 17.12.2015 о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Оболонської РДА по 

вул. Тимошенко, 16 кімната № 300. 

ВИРІШИЛИ: 

Провести наступне засідання Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації 17.12.2015 о 15 годині 00 хвилин в 

приміщенні Оболонської РДА по вул. Тимошенко, 16 кімната № 300. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 19; проти – 0; утримались – 0. 

Голова        В.М. Марченко 

Секретар        В.В. Гончарук  

 


