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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 № 4 

засідання Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

м. Київ         24 грудня 2015 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

Члени Правління: 

1. Галаджій Олексій Олександрович  

2. Генералов Дмитро Володимирович  

3. Гончарук Василь Віталійович 

4. Марченко Вадим Михайлович 

5. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

6. Цвігун Віктор Анатолійович 

7. Ялижко Станіслав Станіславович 
 

Члени Громадської ради: 

1. Кухарська Юлія Володимирівна 

2. Павленко Ігор Володимирович 

3. Шитіков Володимир Володимирович 

4. Чесак Віктор Сергійович 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Тюкачева Ольга Юріївна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Оболонської районної в м. Києві державної 

адміністрації. 

2. Рихлик Андрій Олексійович - головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Оболонської районної в м. Києві 

державної адміністрації. 

3. Ірина Никорак – депутат КМДА 

Головуючий – Марченко Вадим Михайлович 

Секретар – Гончарук Василь Віталійович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Прийняття та затвердження протоколів комітетів «З питань культури, 

туризму, духовності, релігій та охорони культурної спадщини» та «З питань 

надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та 

оборонної роботи». 

2. Обговорення та прийняття графіку роботи комітетів та Громадської ради в 

цілому. 

3. Обговорення питання щодо створення парку (скверу) по вулиці 

Бережанська в Оболонському районі. 

4. Обговорення роботи координаційного комітету Громадських рад при 

районних у м. Києві державних адміністраціях. 

5. Розгляд колективної заяви від організатора ініціативної групи щодо 

вирішення проблеми з проїздом до будинку за адресою просп. Героїв 

Сталінграду, 3 

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. затвердити Порядок денний засідання Правління 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 7; проти – 0; утримались – 0. 

1. 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 культури, туризму, духовності, 

релігій та охорони культурної спадщини» за яким було обрано головою комітету 

Павленко Ігора Володимировича, заступником Шитікова Врлодимира 

Володимировича, секретарем Ліхітченко Костянтина Петровича. 

2. Протокол засідання Комітету «З питань надзвичайних ситуацій, взаємодії 

з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи» за яким було 

обрано головою комітету Мусієнко Олександра Миколайовича, заступником 

Стеценко Дмитра Юрійовича, секретарем Слєпко Вадима Борисовича. 

ВИСТУПИЛИ: 

Ніфонтов А.В. запропонував затвердити протоколи засідань 

вищезазначених Комітетів Громадської Ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити протоколи засідань Комітетів Громадської Ради «З питань 

культури, туризму, духовності, релігій та охорони культурної спадщини» та «З 

питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної та оборонної роботи», вважати обраних голів вищезазначених 

комітетів Громадської ради. повноправними членами Правління з правом 

вирішального голосу. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  За – 7; проти – 0; утримались -0  

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченка В.М., який  запропонував проводити Збори 

Правління Громадської ради один раз на два тижні та Загальні збори Громадської 

ради - один раз на два місяці 

ВИРІШИЛИ: 

Проводити Збори Правління Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації один раз на два тижні та Загальні збори 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

- один раз на два місяці 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 8; проти – 0; утримались -0  

3. СЛУХАЛИ: 

Повідомлення Гончарука В.В. про те, що секретаріат Громадської ради 

запрошував депутатів Київради для обговорення питання щодо створення парку 

(скверу) по вулиці Бережанська в Оболонському районі. 

На засідання Правління прийшла депутат Київради Ірина Никорак, 

виборчий округ № 64, депутатська фракція «Солідарність). 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Никорак І.П. повідомила, що працює в Постійній комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та разом з 

колегою Михайленко В.О., що працює в Постійній комісії Київської міської ради 

з питань містобудування, архітектури та землекористування, опрацюють питання 

щодо надання зазначеній вище ділянці статусу скверу. 

2. Марченко В.М. запропонував відповідним комітетам Громадської Ради 

підготувати проект рішення і звернення адресу депутатів Київради та керівництва 

КМДА, щодо створення скверу по вул. Бережанській. 

ВИРІШИЛИ: 

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

транспорту, благоустрою, зв'язку та енергетики» Громадської Ради підготувати 

проект рішення і звернення на адресу депутатів Київради та керівництва КМДА, 

щодо створення скверу по вул. Бережанській 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 8; проти – 0; утримались -0  

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який повідомив що координаційний комітет 

Громадських рад при районних у м. Києві державних адміністраціях прийняв 

рішення щомісяця проводити засідання координаційного комітету, по черзі, в 

різних районах м. Києва. В Оболонському районі заплановане засідання 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/20
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/20
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21
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координаційного комітету у форматі круглого столу для обговорення нагальних 

питань життєдіяльності району та міста в цілому на травень 2016 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М. запропонував прийняти інформацію до відома та доручити 

Секретаріату Громадської ради підготувати питання для обговорення на засіданні 

координаційного комітету Громадських рад при районних у м. Києві державних 

адміністраціях в травні 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Громадської ради підготувати питання для 

обговорення на засіданні координаційного комітету Громадських рад при 

районних у м. Києві державних адміністраціях в травні 2016 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 8; проти – 0; утримались -0  

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Кухарської Ю.В., яка повідомила, що до Громадської Ради 

звернулась ініціативна група мешканців Оболонського району з проханням 

допомогти вирішити проблему з проїздом до будинку за адресою просп. Героїв 

Сталінграду, 3, а саме, ініціювати створення додаткового розвороту та 

встановлення світлофору та зауважили що в свою чергу отримували відмову на 

таке прохання від відповідних служб. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко запропонував направити відповідне звернення Громадської ради 

на адресу керівництва КМДА та служб, які відмовили у допомозі розв’язати 

вищевказану проблему з проїздом до будинку за адресою просп. Героїв 

Сталінграду, 3. 

ВИРІШИЛИ: 

Направити відповідне звернення Громадської ради на адресу керівництва 

КМДА та служб, які відмовили у допомозі розв’язати вищевказану проблему з 

проїздом до будинку за адресою просп. Героїв Сталінграду, 3 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 8; проти – 0; утримались -0  

Голова         В.М. Марченко 

Секретар        В.В. Гончарук  


