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ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; 1 поверх, електроннапошта: gromrada.obolon@i.ua 
 

 

ПРОТОКОЛ №4 

Загальних зборів Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві 

державної адміністрації 

м. Київ         17березня 2016 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

Члени Громадської ради: 

1. Генералов Дмитро Володимирович  

2. Гончарук Василь Віталійович 

3. Кухарська Юлія Володимирівна 

4. Ліхітченко Костянтин Петрович 

5. Марченко Вадим Михайлович 

6. Мусієнко Олександр Миколайович 

7. Ніфонтов Анатолій Володимирович  

8. Павленко Ігор Володимирович  

9. Проценко Валерій Миколайович  

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. Шитіков Володимир Володимирович 

17. Юзвак Олена Войцехівна 

18. Яригін Сергій Валентинович  

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Цибульщак Олександр Леонідович – голова Оболонської в місті Києві 

державної адміністрації 

2. Совенко Петро Олександрович – керівник апарату Оболонської в місті 

Києві державної адміністрації 

3. Тюкачева Ольга Юріївна – начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

4. Рихлик Андрій Олексійович – головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
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5. Іванов Станіслав Валерійович - представник ГО «Спілка учасників 

АТО Оболонського району м. Києва» 

6. Чорновол Н. - голова ГО «Парк Наталка» 

7. Анна-Бела Моріна – голова ГО «Почайна» 

8. Мешканка будинку №37 по вул. Прирічна 

Головуючий – Марченко Вадим Михайлович 

Секретар – Гончарук Василь Віталійович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Прийняття Регламенту Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

(доповідач Ніфонтов А.В.) 

2. Розгляд заяви Іванова В.В. щодо заміни його членства в Громадській 

раді іншою особою: Овсепян М.С. в зв’язку з відсутністю Іванова в Україні 

тривалий час. 

(доповідач Гончарук В.В.). 

3. Розгляд заяви Іванова С.В. - представника ГО «Спілка учасників АТО 

Оболонського району м. Києва» про участи в роботи Громадської ради. 

(доповідач Марченко В.М.) 

4. Обговорення заходу "Стратегія Оболоні 2020". 

(доповідач Цвігун В.А.) 

5. Розгляд проекту пропозицій щодо перейменування вулиць в 

Оболонському районі. 

(доповідач Павленко І.В.) 

6. Питання конфліктів між мешканцями району та спроби незаконного 

будівництва церкви по вул. Прирічній релігійною громадою УПЦ МП парафії на 

честь святої мучениці Тетяни. 

(доповідач Павленко І.В.) 

7. Обговорення питання будівництва гаражів та насипу "дамби" ГК 

"Полісся" на Оболонських Луках, систематичні несанкціоновані вивезення сміття 

на дану територію та необхідність створення системи обмеження та контролю над 

в’їздом на дану територію. 

(доповідач Кухарська Ю.В, Гончарук В.В.)  

8. Результат футбольного турнірі між Громадськими радами при 

районних державних адміністраціях у місті Києві що відбувся 27 лютого 2016р. 

Проведення турніру-реваншу в Оболонському районі. 

(доповідач Гончарук). 

9. залучення Громадської ради до проведення міського етапу ХІ 

щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» з метою збору коштів 

для закупівлі медичного обладнання для дитячих лікарень. 

(доповідач Рихлик А.) 

10. Інше. 
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СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. затвердити Порядок денний Загальних зборів 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Ніфонтова А.В., який повідомив, що всі пропозиції та 

зауваження до проекту Регламенту Громадської Ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації розглянуті та враховані в остаточній редакції 

Регламенту та запропонував затвердити Регламент. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Цвігун В.А. підтвердив, що всі пропозиції та зауваження до проекту 

Регламенту враховані в остаточній редакції Регламенту та підтримав пропозицію 

про затвердження Регламенту. 

2. Чесак В.С. зауважив що не мав можливість ознайомитись із варіантом 

кінцевого варіанту та попросив перенести розгляд цього питання на наступне 

засідання для попереднього ознайомлення із кінцевим варіантом Регламенту.  

3. Марченко В.М. запропонував голосувати за дві пропозиції по порядку їх 

надходження. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ніфонтова А.В. – 8 

За пропозицію Чесака В.С. - 5 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М. запропонував перенести розгляд питання про затвердження 

Регламенту Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації на наступні Загальні збори та проінформувати усіх членів 

Громадської ради з кінцевим варіантом проекту Регламенту, оскільки обидві 

пропозиції не набрали більшості голосів. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд питання про затвердження Регламенту Громадської Ради 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на наступні 

Загальні збори Громадської ради та проінформувати усіх членів Громадської ради 

з кінцевим варіантом проекту Регламенту. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., який зачитав заяву Іванова В.В. з проханням 

виключити його із складу Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації та заміни його членства іншою особою, а саме: 

Овсепяном М.С., в зв’язку з відсутністю Іванова в Україні тривалий час. 
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Марченко В.М. запропонував голосувати за задоволення заяви Іванова в 

частині виключення його із членства.  

ВИРІШИЛИ: 

Задовольнити заяву Іванова в частині виключення його із складу Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17; проти – 0; утримались – 1. 

Марченко В.М. заявив, що прохання Іванова В.В. щодо заміни його 

кандидатури на іншу (Овсепян М.С.) не можливо без довиборів за минулим 

голосуванням або проведення нових виборів. 

ВИРІШИЛИ: 

Розглядати заяву Овсепяна М.С. на вступ до складу Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації під час наступних 

довиборів до складу Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації, якщо такі відбудуться. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., який повідомив, що до Секретаріату 

Громадської Ради надійшла заява від представника ГО «Спілка учасників АТО 

Оболонського району м. Києва» Іванова С.В. на участь у складі Громадської ради 

при Оболонській районній в місті Києві адміністрації в комітеті з питань 

бюджету. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Іванов Станіслав Валерійович виступив із інформацією про роботу своєї 

організації 

2. Цвігун В.А. зауважив, що нові члени Громадської ради можуть входити до 

складу за результатом голосування на довиборах. 

ВИРІШИЛИ: 

Розглядати заяву Іванова С.В. на вступ до складу Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації під час наступних 

довиборів до складу Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації, якщо такі відбудуться. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Цвігуна В.А., який  запропонував обговорити громадський захід 

"Стратегія Оболоні 2020", який відбувся в Оболонському районі м. Києва.. 



Стор.5 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Марченко В.М. повідомив, що на засідання прийшла Голова Правління ГО 

"Парк Наталка" Чорногуб Н.П. та просить надати слово. 

2. Цвігун В.А. запропонував спочатку надати слово Чорногуб Н.П., але 

зазначив, що Чорногуб Н.П. доповідає у статусі Гостя, тому що як співдоповідача 

її не запрошували, та вона навіть не знає про що доповідатимуть це питання. 

3. Чорногуб Н.П. презентувала презентацію-консолідацію напрацювань 

заходу "Стратегія Оболоні 2020". 

4. Цвігун В.А. пояснив чому запропонував обговорити цей захід:  

- це стосується всього району та усіх напрямків діяльності;  

- одна Громадська організація не має представницьких повноважень 

порушувати такі питання;  

- ініціатори не мають кінцевої мети та цілей:  

- не усвідомлюють, що таке стратегія та розвиток району;  

- запропоновані під час заходу методики SWOT та Pestel аналіз з бізнесу та 

до соціально-економічного розвитку району не неприйнятні. 

Зазначив, що представляти інтереси громади Оболоні може лише легітимний 

представницький орган - Громадська рада при Оболонській РДА (обраний з 

представників 422-ох Громадських організацій Оболонського району). 

Також зазначив, що на заході був запропонований низький рівень дискусії. 

Стратегією розвитку району - займаються усі хто хоче, а не ті хто можуть! Це 

справа для незалежних (в першу чергу від влади) і професійних експертів. 

5. Цибульщак О.Л. - зауважив, що адміністрація підтримує побажання усіх 

ініціативних представників громади. Цей захід проходив за підтримки депутатів 

Київради. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти до відома інформацію про громадський захід "Стратегія Оболоні 

2020" 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Павленка І.В., щодо проекту пропозицій з приводу 

перейменування вулиць в Оболонському районі. 

Павленко І.В. зауважив про наявність недоліків в роботі комісії з 

перейменування вулиць при КМДА, щодо перейменування вулиць, в тому числі 

звернув увагу на те, що громадські обговорення проходять без врахування думки 

тих мешканців, вулиці чи площі яких перейменовується. 

Павленко І.В. запропонував заблокувати рішення КМДА  щодо 

перейменування вулиць. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Совенко П.О. сказав, що дійсно не відомо чи комісія по перейменування 

вулиць при КМДА дотрималась правил проведення опитування населення 
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2. Анна-Бела Моріна виступила з промовою щодо того, що фаховими 

організаціями та установами підтримано відновлення назви річки Почайна, що 

була раніше під назвою Іорданська. 

ВИРІШИЛИ: 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Павленка І.В., який  повідомив, що має місце конфлікт між 

мешканцями району та спроби незаконного будівництва церкви по вул. Прирічній 

релігійною громадою УПЦ МП парафії на честь святої мучениці Тетяни. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Мешканка Оболонського району що проживає впритул до місця конфлікту 

та продемонструвала відеоролик, де відбувалась хода так званих «прихожан 

релігійної громади УПЦ московського патріархату» та повідомила про їх постійні 

наміри забудови певної ділянки під споруду для проведення служіння. Додатково 

повідомила, що місцеві мешканці категорично проти такої забудови а рішенням 

КМДА 2011року також заборонено будь-яке розміщення капітальних споруд на 

даній ділянці а також заборонена зміні її цільового призначення.  

2. Павленко І.В. попросив членів Загальних зборів Громадської ради 

підтримати прохання мешканців про заборону вищевказаних дій та доручити 

керівникам комітетів Громадської ради розробити та направити лист до 

відповідних органів щодо заборони подібних дій а порушників притягнути до 

відповідальності. 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати прохання мешканців вул. Прирічна, про заборону вищевказаних 

дій та доручити керівникам Комітетів Громадської ради розробити та направити 

лист до відповідних органів щодо заборони подібних дій а порушників 

притягнути до відповідальності. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 14; проти – 0; утримались – 4. 

ВИСТУПИЛИ: 

Павленко І.В. додатково попросив доручити відповідним комітетам 

проконтролювати виконання вищевказаної заборони та притягнення до 

відповідальності а у випадку порушення кримінальних справ - роботу досудового 

розслідування. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити відповідним комітетам проконтролювати виконання вищевказаної 

заборони та притягнення до відповідальності а у випадку порушення 

кримінальних справ - роботу досудового розслідування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 17; проти – 0; утримались – 1. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., що закінчився термін часу, відведений на 

розгляд питань Порядку денного. В зв’язку з цим, питання які не були розглянуті, 

будуть розглянуті на найближчому засіданні Правління Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд питань Порядку денного на найближчеу засіданні 

Правління Громадської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 18; проти – 0; утримались – 0. 

Голова         В.М. Марченко 

Секретар         В.В.Гончарук 

 


