
 Стор.1 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Правління Громадської Ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

м. Київ         01 вересня 2016 року 

вул. Тимошенко, 16         15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

І. Члени Правління Громадської ради: 

1. Галаджій Олексій Олександрович 

2. Генералов Дмитро Володимирович 

3. Гончарук Василь Віталійович 

4. Марусевич Іван Миколайович 

5. Марченко Вадим Михайлович 

6. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

7. Павленко Ігор Володимирович  

8. Цвігун Віктор Анатолійович 

9. ЯригінСергій Валентинович 

10. Ялижко Станіслав Станіславович 

 

ІІ. Члени Громадської ради: 

1. Кухарська Юлія Володимирівна 

2. Стеценко Дмитро Юрійович 

3. Шитіков Володимир Володимирович 

 

Головуючий – Марченко Вадим Михайлович 

Секретар – Гончарук Василь Віталійович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження протоколів Громадської ради керівниками та членами 

Правління  

(доповідач Марченко В.М.) 

2. Розгляд питань щодо роботи Громадської ради  

(доповідач Генералов Д.В.) 

3. Оптимізація роботи Координаційного комітету громадських рад при районних 

в місті Києві державних адміністраціях шляхом складання Єдиного переліку 

актуальних проблемних питань та створення робочих груп з кожного питання 

 (доповідач Гончарук В.В.) 

4. Різне  

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Марченко В.М. затвердити Порядок денний засідання Правління 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступними змінами: розглянути перше питання після другого та третього 

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

 

СЛУХАЛИ: 

Цвігун В.А. запропонував на дане засідання Правління замінити секретаря  

ГОЛОСУВАЛИ: За – 3; проти – 6; утримались – 0. 

 

Павленко Ігор Володимирович запізнився на початок засідання Правління, про що 

заздалегідь повідомив секретаря Громадської ради в телефонному режимі та був 

присутній вже при доповіді Генералова Д.В. – тобто членів правління в подальшому 

голосуванні стало 10 осіб. 

1. СЛУХАЛИ:  

Генералов Д.В. зауважив що не були проведені попередні два засідання 

Правління із-за відсутності достатньої кількості членів Правління. Крім того, 

головою Громадської ради Марченко В.М., було доручено Генералову Д.В. 

розглянути звернення Погорілого А.А. Лист із зверненням надійшов до Генералова 

Д.В. із затримкою у часі від дати його написання. 

Генералов Д.В. зачитав доповідну щодо звернення гр..Погорілого А.А. та 

запропонував голові Громадської ради Марченку В.М. написати ряд звернень до 

відповідних установ та посадових осіб стосовно питань, на які звертав увагу 

Погорілов А.А. у своєму листі.  
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ВИСТУПИЛИ: 

1. Марченко В.М. зауважив, що результат доповіді не є таким, який повинен 

надати голова комітету за вказівкою голови Громадської ради. 

2. Ялижко С.С. прокоментував, що питання по пересуванню МАФів 

погоджується в Оболонській адміністрації та комісії при КМДА та не є 

самовільним. 

3. Марусевич І.М. повідомив, що є членом Громадської ради вже 3-го 

скликання але такої неконструктивної роботи ще не було.   

4. Ніфонтов А.В. сказав що Генералов Д.В. повинен надати протокол засідання 

свого комітету щодо розгляду листа Погорілого А.А. до секретаріату 

Громадської ради.  

5. Стеценко Д.Ю. сказав що враховуючи незадовільну роботу Генералова Д.В. 

винести догану роботи Комітету з питань люстрації, боротьби з корупцією, 

інформаційної політики та зв’язків з громадськістю, самоврядування.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Повернути непідготовлені рішення Генералова Д.В. не ставити на голосування 

та передати на повторне доопрацювання в Комітет з питань люстрації, боротьби з 

корупцією, інформаційної політики та зв’язків з громадськістю, самоврядування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 7; проти – 2; утримались - 1  

СЛУХАЛИ:  

Генералов Д.В.  запропонував на наступних Загальних зборах Громадської ради 

подати до порядку денного питання щодо звернення пана Погорілого А.А. та 

заслухати усіх членів комітету з питань люстрації, боротьби з корупцією по даному 

питанню. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 2; проти – 7; утримались - 1  

СЛУХАЛИ:  

       Гончарук В.В. проінформував про роботу Координаційного комітету 

громадських рад при районних державних адміністраціях у місті Києві та повідомив, 

що на останньому черговому засіданні комітету було прийняте рішення щодо 

оптимізації роботи шляхом складання Єдиного переліку актуальних проблемних 

питань та створення робочих груп з кожного питання. Як приклад, створено робочу 

групу з питання розвитку спорту та патріотичного виховання дітей та молоді у 

м.Києві, до складу якої входять по одному представнику від кожної Громадської 

ради при районних у місті Києві державних адміністраціях. При цьому думка такої 

робочої групи враховується в більшій мірі, ніж думка громади окремого району чи 

мікрорайону а органам влади зручніше працювати з такими представництвами 

громади, що висловлюють думку мешканців з усього міста. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Голосувати за створення переліку актуальних питань для мешканців 

Оболонського району та міста Києва в цілому, та доручити кожному з комітетів 

Громадської ради виділити щонайменше по одному або декілька питань для 

розгляду Правління, терміном до наступного засідання на якому буде проголосоване  

затвердження такого переліку питань та визначено відповідальних по затвердженим 

питанням. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 9; проти – 0; утримались - 1  

СЛУХАЛИ:  

          Марченко В.М. повідомив, що протоколи Громадської ради за весь період 

роботи  надруковані та передаються членам Громадської Ради щодо зауважень та 

уточнень. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Направити усім членам Громадської ради електронні копії протоколів засідань 

та Зборів Громадської ради для ознайомлення щодо зауважень та уточнень та у разі 

відсутності зауважень погодити щодо їх підписання та оприлюднення. 

 

СЛУХАЛИ: 
Цвігун зауважив, що 15 вересня є протокольне рішення, що керівний склад 

Громадської ради був вибраний на 1 рік тому потрібно буде розглянути питання 

щодо його переобрання відповідно до Положення про Громадську Раду при 

Оболонській РДА та відповідно чинного законодавства на чергових загальних 

зборах Громадської Ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Без голосування, – на підставі Положення про Громадську Раду при Оболонській 

РДА, зобов’язати секретаріат та відповідального секретаря Громадської Ради 

підготувати загальні збори Громадської ради сумісно із засіданням Правління 

Громадської Ради на 15 вересня 2016р. Направити усім членам Громадської ради 

електронні запрошення на загальні збори Громадської ради.  

 

Голова         В.М.Марченко 

 

Секретар         В.В. Гончарук 


