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ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 5 

Загальних зборів Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації   

м. Київ         19 травня 2016 року 

вул. Тимошенка, 16        15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

Члени Громадської ради: 

1. Галаджій Олексій Олександрович 

2. Генералов Дмитро Володимирович 

3. Гончарук Василь Віталійович 

4. Кухарська Юлія Володимирівна 

5. Марусевич Іван Миколайович 

6. Марченко Вадим Михайлович 

7. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

8. Павленко Ігор Володимирович.  

9. Проценко Валерій Миколайович 

10. Семикрас Олександр Васильович 

11. Слєпко Вадим Борисович 

12. Стеценко Дмитро Юрійович 

13. Цвігун Віктор Анатолійович 

14. Чесак Віктор Сергійович 

15. Шитіков Володимир Володимирович. 

16. Юзвак Олена Войцехівна. 

17. Ялижко Станіслав Станіславович. 

ЗАПРОШЕНІ: 

1. Рихлик Андрій Олексійович – головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Оболонської 

райдержадміністрації. 

2. Прохорова Юлія Миколаївна – кандидат на членство в Громадській раді 

від ГО «Патріотичний альянс». 

3. Овсепян Микола Сергійович – кандидат на членство в громадській раді від 

БО «Київський міський благодійний фонд «Фудбенк». 

4. Чунаєв Олександр Едуардович - представник Київського міського осередку 

ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (КМОВГО «АССН»). 
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5. Корчак Юрій Андрійович -  представник Київського міського осередку 

ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (КМОВГО «АССН»). 

Головуючий – Марченко Вадим Михайлович. 

Секретар – Гончарук Василь Віталійович. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження Регламенту Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

(доповідач Ніфонтов А.В.). 

2. Розгляд звернення ГО «Патріотичний Альянс» щодо відкликання Ремеза 

В.І. зі складу Громадської ради, та заміну його на члена ГО «Патріотичний 

Альянс» в особі Прохорової Ю.М. 

(доповідач Гончарук В.В.). 

3. Розгляд заяви члена Громадської ради - представника БО «Київський 

міський благодійний фонд «Фудбенк» Іванова В.В., щодо заміни його на час 

відсутності на території України на представника БО «Київський міський 

благодійний фонд «Фудбенк» Овсепяна М.С. 

(доповідач Гончарук В.В.). 

4. Розгляд проекту нової редакції Статуту територіальної громади м. Києва, 

розробленої ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» 

(доповідачі Чунаєв О.Е., Корчак Ю.А.).    

5. Погодження тексту звернення до Президента України, Верховної ради 

України, Київського міського голови, Київської міської ради щодо реформування 

житлово-комунального господарства 

(доповідач Гончарук В.В.). 

6. 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 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: 

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

Регламенту враховані в остаточній редакції Регламенту та підтримав пропозицію 

про затвердження Регламенту. 
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ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Регламент Громадської Ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

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

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який повідомив, що керівник  ГО 

«Патріотичний альянс»  В.Єрмілов звернувся до Оболонської РДА та Громадської 

ради при Оболонській РДА з листом від 05.04.2016 №038 (реєстраційний вхідний 

Оболонської РДА №104/1345 від 05.04.2016) з проханням виключити зі складу 

Громадської ради при Оболонській РДА свого представника в особі Ремеза В.І. на 

підставі п.п. 2), п.7.1 Положення про Громадську раду при Оболонській РДА 

(реєстраційний вхідний Оболонської РДА №104/1345 від 05.04.2016). 

Також керівник  ГО «Патріотичний альянс»  В. Єрмілов звернувся до 

Оболонської РДА та Громадської ради при Оболонській РДА з листом від 

11.04.2016 №040 з проханням затвердити нового представника, згідно п.п.2), 

п.7.1. положення про Громадську раду при Оболонській РДА, в особі Прохорової 

Ю.М. (реєстраційний вхідний Оболонської РДА №104/1468 від 13.04.2016). До 

вказаного листа ГО «Патріотичний альянс»  було додано заяву Прохорової Ю.М. 

на вступ до Громадської ради, на вступ до бюджетного комітету Громадської 

ради, копію паспорта та автобіографію. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Марченко В.М запропонував заслухати Прохорову Ю.М., щодо мотивації 

її роботи у Громадській раді. 

2. Прохорова Ю.М. надала пояснення щодо  членства в ГО «Патріотичний 

альянс», мотивації роботи в Громадській раді, зокрема в комітеті з питань 

бюджету, ознайомила присутніх з своєю автобіографією.  

3. Марченко В.М. запропонував виключити зі складу членів Громадської 

ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації Ремеза В.І. 

на підставі заяви керівника ГО «Патріотичний альянс» В.Єрмілова. 

ВИРІШИЛИ: 

Виключити зі складу членів Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації Ремеза В.І. 

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

ВИСТУПИЛИ: 

4. Марченко В.М. запропонував обрати Прохорову Ю.М. членом 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

на підставі заяви керівника ГО «Патріотичний альянс» В. Єрмілова та особистої 

заяви Прохорової Ю.М.. 
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ВИРІШИЛИ: 

Обрати Прохорову Ю.М. членом Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

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

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який повідомив, що до Секретаріату 

Громадської ради з письмовою заявою звернувся представник БО «Київський 

міський благодійний фонд «Фудбенк» член Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації Іванов В.В. Останній письмово 

повідомив Громадську раду, що протягом тривалого часу буде відсутній на 

території України. Запропонував на час його відсутності доручити 

представництво БО «Київський міський благодійний фонд «Фудбенк» в 

Громадській раді Овсепяну М.С. 

Овсепян М.С. подав президії заяву на включення його до складу Громадської 

ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Марченко В.М. запропонував погодитися із заявою представника БО 

«Київський міський благодійний фонд «Фудбенк» члена Громадської ради 

Іванова В.В. та, на час його відсутності, доручити представництво БО «Київський 

міський благодійний фонд «Фудбенк» в Громадській раді при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації Овсепяну М.С. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодитися із заявою представника БО «Київський міський благодійний 

фонд «Фудбенк» члена Громадської ради Іванова В.В. та, на час його відсутності, 

доручити представництво БО «Київський міський благодійний фонд «Фудбенк» в 

Громадській раді при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

Овсепяну М.С. 

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

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марченко В.М., який повідомив, що на Загальні збори 

громадської ради запрошені представники Київського міського осередку ВГО 

«Асоціація сприяння самоорганізації населення» (КМОВГО «АССН») Чунаєв 

О.Е. та Корчак Ю.А., які бажають презентувати проект нової редакції Статуту 

територіальної громади м. Києва 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Чунаєв О.Е. та Корчак Ю.А., які презентували проект нової редакції 

Статуту територіальної громади м. Києва, в якому запропоновані варіанти 

управління місцевими громадами та інші питання щодо покращення умов 
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проживання мешканців міста Києва, які не враховані у діючому статуті, що дуже 

стислий та не змінювався з 2005року.   

Чунаєв О.Е. запропонував членам Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації долучитись до обговорення даного 

проекту та вносити правки щодо його покращення. 

2. Ніфонтов А.В., Цвігну В.А., Марченко В.М., які відмітили декілька 

протиріч та не конкретності формулювань у запропонованому проекті нової 

редакції Статуту територіальної громади м. Києва та зауважили, що даний проект 

Статуту територіальної громади м. Києва потребує ретельного доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати необхідність обговорення та доопрацювання нової редакції 

Статуту територіальної громади м. Києва у всіх Громадських радах при районних 

у м Києві державних адміністраціях та Громадській раді при КМДА.. 

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

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який повідомив, що Громадськими радами при 

районних в місті Києві державних адміністраціях обговорюється питання щодо 

звернення до Президента України, Верховної ради України, Київського міського 

голови, Київської міської ради стосовно реформування житлово-комунального 

господарства з проханням перенести термін початку реалізації даної реформи, а 

саме створення ОСББ. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ялижко С.С. повідомив, що працює в групах по створенню ОСББ та 

зауважує на складність та повільне проходження процесу створення ОСББ чи 

ЖБК а відповідно робить неможливим реалізацію реформи найближчим часом. 

2. Марченко В.М. запропонував підтримати колективний лист щодо 

вищевказаного звернення. 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати звернення до Президента України, Верховної ради України, 

Київського міського голови, Київської міської ради стосовно реформування 

житлово-комунального господарства з проханням перенести термін початку 

реалізації даної реформи 

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

Голова         В.М.Марченко 

Секретар        В.В. Гончарук 


