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ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16, каб.408,  електронна пошта: gromrada.obolon@i.ua 
 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

м. Київ         11 лютого 2016 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

Члени Правління Громадської ради : 

1. Галаджій Олексій Олександрович 

2. Генералов Дмитро Володимирович 

3. Гончарук Василь Віталійович 

4. Цвігун Віктор Анатолійович 

5. Марусевич Іван Миколайович 

6. Марченко Вадим Михайлович 

7. Павленко Ігор Володимирович 

8. Ялижко Станіслав Станіславович  

9. Яригін Сергій Валентинович  

Члени Громадської ради: 

1. Проценко Валерій Миколайович 

2. Кухарська Юлія Володимирівна 

3. Стеценко Дмитро Юрійович 

 

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 - голова Громадської ради 
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Секретар – Гончарук Василь Віталійович - секретар Громадської ради 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд звернення асоціації гаражних кооперативів щодо суттєвого 

підвищення оренди земельних ділянок яка може привести до їх банкрутства. 

(доповідач Гончарук) 

2. Формування відношення Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації до працевлаштування людей з тимчасово 

окупованої території в органи місцевого самоврядування, комунальних служб, 

освіти чи медицини. Розгляд подібних випадків що вже мали місце. 

(доповідач Генералов) 

3. Долучення Громадської ради до вдосконалення та контролю впровадження 

«Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки». 

(доповідач Гончарук) 

4. Обговорення питання стосовно перейменування вулиць в Оболонському 

районі 

(доповідач Павленко І.В.) 

5. Поновлення пам’ятного місця Небесної сотні в приміщенні Оболонської 

РДА 

(доповідач Павленко І.В.). 

6. Про Предмети відання Комітету «З питань бюджету» Громадської ради 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

(доповідач Цвігун В.А.) 

7. Розгляд та направлення звернення до Голови Оболонської РДА, щодо 

бездіяльності Оболонської адміністрації у створенні належних умов 

безбар’єрного середовища для людей з обмеженими можливостями 

(доповідач Цвігун В.А.) 

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. затвердити Порядок денний засідання Правління 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9; проти – 0; утримались – 0. 

1. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Гончарука В.В., який  зачитав звернення ОССА щодо 

підвищення оренди земельних ділянок для гаражних кооперативів що може 

привести до їх банкрутства. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ялижко С.С. запропонував спільно з ОССА розробити план дій для 

вирішення проблеми. 

2. Марченко В.М. запропонував доручити Ялижко С.С. разом з 

представником ОССА розробити лист на адресу керівництва Оболонської РДА з 
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проханням підтримати звернення до депутатів Київради та лист на адресу 

керівництва КМДА 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Ялижко С.С. разом з представником ОССА розробити лист на 

адресу керівництва Оболонської РДА з проханням підтримати звернення до 

депутатів Київради та лист на адресу керівництва КМДА. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9; проти – 0; утримались – 0. 

2. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Генералова Д.В., який повідомив, що йому надійшла інформація 

що мали місце випадки працевлаштування людей з тимчасово окупованої 

території в органи місцевого самоврядування, комунальних служб, освіти та 

медицини.  

ВИСТУПИЛИ: 

1. Рихлик А.О. довів до відома членів Правління, що до Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації поступила заява від Генералова 

Д.В. Заява розглянута, проводиться збір інформації та готується письмова 

відповідь щодо неї. 

2. Марченко В.М. повідомив, що деякі лікарі підтверджують про випадки 

працевлаштування подібних осіб у сфері медицини, так як не вистачає кадрів, а до 

органів самоврядування таких випадків допускати не можна. 

3. Рихлик А.О. повідомив що не впевнений чи має право адміністрація давати 

особисті дані про персонал 

4. Ялижко С.С. зауважив, що члени Громадської ради опікуються станом 

справ у Оболонському районі, тому і повинні турбуватись та максимально 

впливати на те, щоб не було випадків працевлаштування людей з тимчасово 

окупованої території. 

5. Марусевич І.М. сказав що знає лікаря-реабілітолога, який допомагає 

ефективно лікувати травмованих людей хоча є людиною, що переїхала з 

тимчасово окупованої території. 

6. Павленко І.В. зауважив, що є переселенці які знаходяться на базах 

відпочинку, на території яких ведуть себе із суттєвим порушенням громадського 

порядку. Є випадки, коли до медичних закладів працевлаштовувались переселенці 

на керівні посади та займались звільненням працюючих з метою 

працевлаштування переселенців. Тому просить керівництво Оболонської РДА 

провести перевірку та виявити подібні випадки. 

7. Стеценко Д.Ю. попросив керівництво Оболонської РДА відмовляти у 

працевлаштуванні або повідомляти про такі випадки комітет люстрації 

Громадської ради. 

8. Марченко В.М. запропонував доручити Генералову Д.В. підготувати лист 

на адресу керівництва РДА з проханням повідомляти про випадки 

працевлаштування осіб, переміщених з тимчасово окупованих територій. 
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ВИРІШИЛИ: 

Доручити Генералову Д.В. підготувати лист на адресу керівництва РДА з 

проханням повідомляти про випадки працевлаштування осіб, переміщених з 

тимчасово окупованих територій. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9; проти – 0; утримались – 0. 

3. СЛУХАЛИ:  

Повідомлення Гончарука В.В. про існування «Комплексної цільової 

програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки» та про те, що брав участь у 

черговому слуханні щодо вдосконалення та впровадження цієї програми.  

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М. запропонував доручити комітету «З питань комунальної 

власності, ЖКГ, будівництва, архітектури, транспорту, благоустрою, зв'язку та 

енергетики» Громадської ради опрацювати листи звернення, щодо участі в 

робочій групі по комплексній цільової програмі підвищення енергоефективності 

та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити комітету «З питань комунальної власності, ЖКГ, будівництва, 

архітектури, транспорту, благоустрою, зв'язку та енергетики» Громадської ради 

опрацювати листи звернення, щодо участі в робочій групі по комплексній 

цільової програмі підвищення енергоефективності та розвитку житлово-

комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9; проти – 0; утримались – 0. 

4. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Павленка І.В., який запропонував на розгляд 9 пунктів щодо 

перейменування вулиць в Оболонському районі. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Совенко П.О. повідомив, що в Оболонському районі кілька вулиць повинні 

бути перейменованими. Оболонська РДА звернулись із своїми пропозиціями до 

комісії КМДА з перейменування вулиць, які прислухались та взяли до уваги 

звернення. Додатково проводяться обговорення. Запропонував Громадській раді 

звернутись до комісії КМДА з перейменування вулиць з опрацьованою 

пропозицією щодо своїх варіантів назв, які будуть обговорені з місцевими 

мешканцями. 

2. Марченко В.М. запропонував підтримати пропозицію Павленка І.В. з 

приводу перейменування 9-ти вулиць в Оболонському районі м. Києва. 
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ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію Павленка І.В. з приводу перейменування 9-ти вулиць 

в Оболонському районі м. Києва та звернутись до комісії КМДА з 

перейменування вулиць з опрацьованою пропозицією щодо своїх варіантів назв. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8; проти – 0; утримались – 1. 

5. СЛУХАЛИ:  

Інформацію Павленка І.В., який запропонував відновити місце Небесної 

сотні в приміщенні Оболонської РДА. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М. запропонував підтримати пропозицію Павленка І.В. з 

приводу відновлення місця Небесної сотні в приміщенні Оболонської РДА. 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозицію Павленка І.В. з приводу відновлення місця Небесної 

сотні в приміщенні Оболонської РДА. Секретаріату Громадської ради підготувати 

лист з цього питання на адресу керівництва Оболонської РДА. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 9; проти – 0; утримались – 0. 

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Цвігуна В.А., який запропонував до розгляду та попросив 

проголосувати за затвердження Предметів відання Комітету Громадської ради з 

питань бюджету  

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Предмети відання Комітету «З питань бюджету» Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8; проти – 0; утримались – 1. 

7. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Цвігуна В.А., який повідомив, що комітетом «З питань 

бюджету» був надісланий запит до Оболонської РДА щодо бездіяльності 

Оболонської адміністрації у створенні належних умов безбар’єрного середовища 

для людей з обмеженими можливостями. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Марусевич І.М. зауважив, що в приміщення Оболонської РДА 

неправильно облаштовані пандус, та обладнання туалету для відвідування 

людьми з обмеженими фізичними можливостями, ліфти не дозволяють заїхати з 

візком для переміщення на інший поверх. Чудовим прикладом є Печерська 
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адміністрація, де виник подібний інцидент та було усунено недоліки в короткий 

термін після зустрічі з головою Печерського району 

Марусевич І.М. попросив організувати зустріч з головою Оболонської РДА 

та його заступниками, щодо обговорення цього питання. 

2. Цвігун В.А. запропонував направити лист на адресу голови Оболонської 

РДА, щодо його бездіяльності у вищевказаному питанні. 

ВИРІШИЛИ: 

Організувати зустріч з головою Оболонської РДА та його заступниками для 

обговорення питання щодо покращення умов для пересування в приміщенні 

Оболонської РДА людям з обмеженими фізичними можливостями та направити 

лист на адресу голови Оболонської РДА щодо його бездіяльності у 

вищевказаному питанні. 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 8; проти – 0; утримались – 1. 

Голова         В.М. Марченко 

Секретар         В.В.Гончарук 


