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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 

засідання Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

м. Київ        17 листопада 2015 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

І. Члени Правління: 

1. Галаджій Олексій Олександрович 

2. Генералов Дмитро Володимирович 

3. Гончарук Василь Віталійович 

4. Марченко Вадим Михайлович 

5. Цвігун Віктор Анатолійович 

 

ІІ. Члени Громадської ради: 

1. Чесак Віктор Сергійович 

2. Проценко Валерій Миколайович 

3. Кухарська Юлія Володимирівна 

4. Стеценко Дмитро Юрійович 

5. Ялижко Станіслав Станіславович 

6. Яригін Сергій Валентинович 

 

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 

3. Слесаренко Євгеній Ігорович - представник ГО «ПЕЧЕРСЬКА 

ПЕРСПЕКТИВА»; 

4. Юзвак Олена Войцехівна - представник ГО «Київська міська 

федерація з веслування на човнах дракон»; 

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

6. Шитіков Володимир Володимирович - представник ГО «ЗАХИСНИК-

ПАТРІОТ». 
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Головуючий - Марченко Вадим Михайлович 

Секретар - Гончарук Василь Віталійович 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд заяв ІГС щодо довиборів до складу Громадської Ради. 

2. Розгляд протоколів комітетів. 

3. Розгляд Регламенту (доопрацьований). 

4. Розгляд заяви Кочур щодо виходу зі складу з Громадської Ради. 

5. Розгляд питання «Про започаткування парку історії радянської окупації в 

м. Києві». 

6. 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 присутність на засіданні Правління 

Громадської ради представників ІГС, що планують брати участь у довиборах до 

Громадської ради Оболонського району. 

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. Марченко В.М., який запропонував визнати даних представників 

організацій як кандидатів для голосування у довиборах до Громадської ради 

Оболонського району. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до уваги виступи представників ІГС, що планують брати участь у 

довиборах до Громадської ради Оболонського району та визнати даних 

представників ІГС як кандидатів для голосування у довиборах до Громадської 

ради Оболонського району. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  За - 5; проти - 0; утримались -0  

2. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М. про надходження до Секретаріату Громадської 

ради протоколів засідання 2-х Комітетів Громадської ради та зачитав ці 

протоколи 

1. Протокол засідання Комітету «З питань освіти, сім’ї дітей, молоді та 

спорту» за яким було обрано головою Яригіна С.В., заступником Чесака В.С. та 

секретарем Кочур М.А. 

2. Протокол засідання Комітету «З питань економіки, промисловості, 

підприємництва та торгівлі» за яким було обрано головою Ялижко С.С., 

заступником Сегеду С.Ю. та секретарем комітету Проценко В.М. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гончарук В.В. запропонував затвердити протоколи засідань вищезазначених 

Комітетів Громадської Ради 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити протоколи засідань Комітетів Громадської Ради «З питань 

освіти, сім’ї дітей, молоді та спорту» та «З питань економіки, промисловості, 

підприємництва та торгівлі», та вважати обраних голів вищезазначених комітетів 

Громадської ради Яригіна В.А. та Ялижко С.С. повноправними членами 

Правління з правом вирішального голосу 

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

3. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М., який запропонував перенести розгляд проекту 

Регламенту Громадської ради на наступне засідання в зв’язку з відсутністю 

Ніфонтова А.В, який готував до розгляду. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд проекту Регламенту Громадської ради на наступне 

засідання в зв’язку з відсутністю доповідача 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 7; проти - 0; утримались -0  

4. СЛУХАЛИ:  

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

надійшла заява Кочур Марини Анатоліївни, згідно якої вона просить припинити 

своє членство в Громадській раді в зв’язку з обранням її депутатом Київської 

міської ради. 

Марченко В.М. запропонував задовольнити заяву Кочур Марини 

Анатоліївни, про припинення членства в Громадській раді в зв’язку з обранням її 

депутатом Київської міської ради. 
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ВИРІШИЛИ: 

Задовольнити заяву Кочур Марини Анатоліївни, про припинення членства в 

Громадській раді при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

в зв’язку з обранням її депутатом Київської міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 7; проти - 0; утримались -0  

5. СЛУХАЛИ:  

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

надійшов лист від Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища КМДА «Про забезпечення парку історії радянської окупації в місті 

Києві» 

ВИРІШИЛИ: 

Направити лист від Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації до керівництва Оболонської в місті Києві 

державної адміністрації з проханням ініціювати проведення громадського 

обговорення щодо даного питання та запросити представників Громадської ради 

Оболонського району для участі в цьому процесі. Д 

Доручити Павленко І.В. підготувати матеріали для обговорення цього 

питання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 7; проти - 0; утримались -0  

6.1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Яригіна С.В., який запропонував направити листи на ім’я 

голови Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації та голови 

управління освіти Оболонського району м. Києва з пропозицією запросити 

американську письменницю для виступу перед школярами із презентацією книги 

«Голодомор на Донбасі» 

ВИРІШИЛИ: 

Направити листи на ім’я голови Оболонської районної у місті Києві 

державної адміністрації та голови управління освіти Оболонського району м. 

Києва з пропозицією запросити американську письменницю для виступу перед 

школярами із презентацією книги «Голодомор на Донбасі» 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 7; проти - 0; утримались -0  

6.2. СЛУХАЛИ:  

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

голови Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації та голови 

управління освіти Оболонського району м. Києва з пропозицією допомогти 

провести реалізацію проекту під назвою «Діти - воїнам АТО» з метою 
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патріотичного виховання дітей в школах. В свою чергу, комітету Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації «З питань 

освіти, сім’ї дітей, молоді та спорту» опрацювати деталі та спосіб проведення 

даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Цвігун В.А. запропонував направити лист до Ради волонтерів 

Оболонського району з проханням надання допомоги, необхідної для військових, 

що планувалась бути зібраною в рамках проекту «Діти - воїнам АТО» 

2. Стеценко Д.Ю. запропонував направити лист до Міністерства оборони 

України з проханням надання допомоги, необхідної для військових, що 

планувалась бути зібраною в рамках проекту «Діти - воїнам АТО» 

ВИРІШИЛИ: 

Направити листи на ім’я голови Оболонської районної у місті Києві 

державної адміністрації та голови управління освіти Оболонського району м. 

Києва з пропозицією допомогти провести реалізацію проекту під назвою «Діти - 

воїнам АТО» з метою патріотичного виховання дітей в школах.  

Комітету Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації «З питань освіти, сім’ї дітей, молоді та спорту» 

опрацювати деталі та спосіб проведення даного проекту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

  За пропозицію Марченка В.М. - 5; 

За пропозицію Цвігуна В.А.  - 2; 

За пропозицію Стеценка Д.Ю. - 2; 

6.3. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Марченка В.М., який запропонував провести наступне 

засідання Громадської ради 01 січня 2015р. о 15годині 00хвилин в приміщенні 

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

ВИРІШИЛИ: 

Провести наступне засідання Громадської ради 01 січня 2015р. о 15годині 

00хвилин в приміщенні Оболонської РДА по вул..Тимошенко, 16 кімната №300. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За - 7; проти - 0; утримались -0  

Голова        В.М. Марченко 

Секретар        В.В. Гончарук  


