
ГРОМАДСЬКА РАДА
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ПРОТОКОЛ № 1/17
Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній 

в місті Києва державній адміністрації

м. Київ 07 липня 2017 р.

Головуючий — Гончарук В.В.
Секретар — Кухарська Ю.В.

ПРИСУТНІ:
• Члени Громадської ради: Баранов Віталій Анатолійович, Гончарук 

Василь Віталійович, Єрмілов Вадим Юрійович, Михайловський Сергій Сергійович, 
Проценко Валерій Миколайович, Чепурко Олександр Степанович, Алексеєнко 
Наталія Іванівна, Лихітченко Костянтин Петрович, Семикрас Олександр 
Васильович, Стеценко Дмитро Юрійович, Віровцев Володимир Юрійович, 
Гаврилюк Андрій Васильович, Гавриш Андрій Олексійович, Горобець Ростислав 
Станіславович, Литвиненко Вадим Васильович, Марченко Вадим Михайлович, 
Павленко Ігор Володимирович, Кобець Каріна Вадимівна, Третьяк Ігор Ігоревич, 
Біляєв Микита Олександрович, Буяло Владислав Анатолійович, Кухарська Юлія 
Володимирівна, Прохорова Юлія Михайлівна, Слесаренко Євген Ігорович, 
Ушкалов Сергій Вячеславович, Штембуляк Дмитро Анатолійович, Курочка 
Оксана Володимирівна, Гресь Алла Василівна, Кибич Ірина Борисівна, Марусевич 
Іван Миколайович, Самітов Ігор Маратович, Талатай Олександр Володимирович, 
Ялижко Станіслав Станіславович.

• Представники Оболонської районної в місті Києві адміністрації:
Лелюк Р.В., Тюкачова О.Ю., Лахманюк І.В.
•  Спостерігачі: Ліснічук Р.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори Голови Громадської ради та секретаря
2. Затвердження Положення Громадської ради (доповідач Павленко І.В.)
3. Затвердження Регламенту Громадської ради (доповідач Павленко І.В.)



4. Вибори заступника чи заступників Громадської ради
5. Затвердження логотипу та прапору Громадської ради (доповідач Гончарук

В.В.)
6. Затвердження переліку комітетів Громадської ради
7. Участь Громадської ради в громадських проектах Бюджету участі від 

Оболонського району (доповідач Лелюк Р.В., Лахманюк І.В.)
8. Обговорення питання стосовно розміщення секретаріату громадської ради 

(доповідач Гончарук В.В.)
9. Різне

Гончарук В.В. - відкрив засідання Загальних зборів Громадської ради при 
Оболонській РДА. оголосив порядок денний загальних зборів та запропонував його 
затвердити.

На момент голосування присутні 33 члени загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 33 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; 
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборів.

1. СЛУХАЛИ: Гончарука В.В. із пропозицією обрати Голову та секретаря 
Громадської Ради.

ВИСТУПИЛИ:
Ялижко С.С., який запропонував Гончарука В.В. на кандидатуру голови 

Громадської ради, інших пропозицій не надходило.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 33 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; 
ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Громадської ради при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації - Гончарука В.В.
СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував обрати секретарем Громадської 

ради -  Кухарську Ю.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 33 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; 
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем Громадської ради при Оболонській районній 

в місті Києві державній адміністрації - Кухарську Ю.В.

2. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував затвердити Положення 
Громадської ради, яке було надіслано для ознайомлення усім членам.

ВИСТУПИЛИ: Віровцев В.Ю., який запропонував внести зміни до п.1.4 
Положення та викласти його у такій редакції «Зміни та доповнення до Положення про 
Громадську раду схвалюються на Загальних зборах Громадської ради простою 
більшістю голосів від загального складу членів Громадської ради та затверджуються 
Органом. Положення про Громадську, раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження».

Марченко В.М. із пропозицією залишити без змін п. 1.4 Положення оскільки 
така практика уже працює декілька років та є досить дієвою.

ГОЛОСУВАЛИ: за внесення змін до п.1.4 Положення та викладення його у 
такій редакції «Зміни та доповнення до Положення про Громадську раду 
схвалюються на Загальних зборах Громадської ради простою більшістю голосів від



загального складу членів Громадської ради та затверджуються Органом. Положення 
про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу протягом 
трьох робочих днів з моменту затвердження».

« ЗА » - 1 ; «ПРОТИ» - 31; «УТРИМАЛИСЬ» - 2.
ВИРІШИЛИ: затвердити Положення Громадської ради без будь-яких змін.

3. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував затвердити Регламент 
Громадської ради, який було надіслано для ознайомлення усім членам.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 33 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;
ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований Регламент Громадської ради.

4. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував обрати двох заступників 
Громадської ради.

4.1. ВИСТУПИВ: Баранов В.А. -  запропонував на кандидатуру першого 
заступника Голови Громадської ради -  Павленка І.В., інших пропозицій не 
надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 33 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;
ВИРІШИЛИ: Обрати першим заступником Голови Громадської ради 

Павленка І.В.
4.2. ВИСТУПИЛИ: Павленко І.В, -  запропонував на кандидатуру другого 

заступника Громадської ради - Семикраса О.В.
Буяло В.А. - запропонував на кандидатуру другого заступника Голови 

Громадської ради - Чепурко О.С.
Ялижко С.С. - запропонував на кандидатуру другого заступника Голови 

Громадської ради - Марченка В.М.
Марченко В.М. -  заявив самовідвід.
Ушкалов С.В. -  запропонував кандидатам на посаду другого заступника Голови 

Громадської ради сказати про себе декілька слів.
Чепурко О.С. -  делегований представник ГО «Зелена Оболонь», розповів про 

себе та про діяльність громадської організації.
Семикрас О.В. -  делегований представник ГО « Соціальний центр мікрорайону 

«Перспектива Оболоні», розповів про себе та про діяльність громадської організації.

ГОЛОСУВАЛИ: за обрання Чепурко О.С. другим заступником Голови 
Громадської ради.

«ЗА» - 6 ; «ПРОТИ» - 27; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;
ГОЛОСУВАЛИ: за обрання Семикрас О.В. другим заступником Голови 

Громадської ради.
«ЗА» - 24 ; «ПРОТИ» - 9; «УТРИМАЛИСЬ» - 0;

ВИРІШИЛИ: обрати Семикрас О.В. другим заступником голови Громадської ради.

5. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував затвердити логотип та прапор 
Громадської ради, який було показано на екрані присутнім на загальних зборах.



ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 29 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 4;

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований логотип та прапор Громадської ради.

6. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував затвердити перелік комітетів 
Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ: Віровцев В.Ю. -  запропонував бюджетний комітет не 
виокремлювати, а об’єднати із Комітетом з питань економіки, промисловості, 
підприємництва та торгівлі.

Ялижко С.С. -  зазначив, що Комітет з питань бюджету необхідно виокремити, 
оскільки він включає в себе значний обсяг роботи та може перевантажити роботу у 
Комітеті з питань економіки, промисловості, підприємництва та торгівлі та 
запропонував затвердити запропонований склад комітетів, без будь-яких змін.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -31;  «ПРОТИ»-0; «УТРИМАЛИСЬ» - 2;

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований перелік комітетів Громадської ради.

7. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував послухати заступника Голови 
Оболонської РДА -  Лелюк Р.В. та начальника фінансового відділу Оболонської РДА 
- Лахманюк І.В. відносно порядку та участі Громадської ради в громадських проектах 
Бюджету участі від Оболонського району.

ВИСТУПИЛИ: Лелюк Р.В. -  привітав із формування нового складу 
Громадської ради, обранням керівних органів та пояснив процедуру формування 
Громадського бюджету, порядок подання документів, строки.

Гончарук В.В. -  запитав чи можна агітувати мешканців району про громадські 
проекти і чи сприяє цьому адміністрація.

Лелюк Р.В. -  відповів, що можна, адміністрація всіляко сприяє та підтримує 
проекти.

Лахманюк І.В. -  розповіла детальніше про Бюджет участі, необхідну кількість 
голосів та показала, які проекти подані по Оболоні.

8. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. -  запропонував обговорити питання стосовно 
розміщення секретаріату Громадської ради, оскільки у зв’язку із збільшенням обсягів 
Центру надання адміністративних послуг секретаріат Громадської ради планують 
перенести на третій поверх.

ВИСТУПИЛИ: заступник керівника апарату Оболонської РДА Палій Є.В.. який 
деталізував ситуацію щодо неможливості розміщення секретаріату Громадської ради 
на першому поверсі.

Ялижко С.С., зауважив, переміщення секретаріату призведе до зменшення 
ефективності роботи, місцезнаходження секретаріату на першому поверсі є досить 
зручним та доступнішим для громадськості.



Ушкалов С.В.. запропонував створигги роботу групу, яка займеться питанням 
щодо розміщення секретаріату та висунув свою кандидатуру до її складу. Крім того, 
до складу робочої групи висунули свою кандидатуру: Горобець Р.С., Гончарук В.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 33 ; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0; 
ВИРІШИЛИ: створити та затвердити персональний склад робочої групи.

На цьому розгляд питань порядку денного щодо обрання нового складу 
Громадської ради завершився.

Гончарук В.В. закрив засідання.

Додатки:
1. Лист реєстрації членів Громадської ради при Оболонській РДА (на -  2 арк.)
2. Лист реєстрації Представників Оболонської районної в місті Києві 

адміністрації (на -  1 арк.)
3. Лист реєстрації спостерігачів присутніх на засіданні Громадської ради при 

Оболонській РДА (на -  1 арк.)
4. Положення Громадської ради при Оболонській РДА (на -  16 арк.)
5. Регламент Громадської ради при Оболонській РДА ( на -  6 арк.)

Секретар Ю.Кухарська


