
ГРОМАДСЬКА РАДА

при Околонсккій РАЙОННІЙ 
к місті Кнєкі державній адміністрації

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; каб.311, електронна пошта:
па8Ііа.оЬо1оп@і.иа

ПРОТОКОЛ №5/18
Загальних зборів Громадської ради при Оболонській районній в місті

Києва державній адміністрації 
(далі - Громадської ради при Оболонській РДА)

м. Київ 22 травня 2018 р.

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

ПРИСУТНІ:
I. Члени Громадської ради:
Алексеенко Наталія Іванівна, Біляєв Микита Олександрович, Віровцев 

Володимир Юрійович, Гаврилюк Андрій Васильович, Гончарук Василь 
Віталійович, Горобець Ростислав Станіславович, Гресь Алла Василівна, Курочка 
Оксана Володимирівна, Кухарська Юлія Володимирівна, Литвиненко Вадим 
Васильович, Марусевич Іван Миколайович, Марченко Вадим Михайлович, 
Михайловський Сергій Сергійович, Павленко Ігор Володимирович, Проценко 
Валерій Миколайович, Семикрас Олександр Васильович, Стеценко Дмитро 
Юрійович, Ушкалов Сергій Вячеславович, Чепурко Олександр Степанович, 
Шестакова Катерина Юріївна, Ялижко Станіслав Станіславович.

II. Представники Оболонської районної в м. Києві державної 
адміністрації: Пашко І.С., Обручева В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Виключення членів Громадської ради за власним бажанням та за 

невідвідування. Розгляд пропозиції щодо зміни кількості членів до 15-30 осіб.
2. Виконання членами Громадської ради трьох основних функцій:

Громадські обговорення та консультації з громадськістю;



Громадські експертизи;
Моніторинг за роботою органів держаної влади.

3. Включення представників Громадської ради до експертної групи з 
питань самоврядування Громадської ради при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА) та інших тимчасових органів за бажанням членів ради.

4. Обговорення плану роботи та проведення консультацій з громадськістю 
на 2018 рік, розподіл обов’язків між комітетами та членами ради.

5. Відкриття та робота Молодіжного центру комунікацій.
6. Участь у воркшопі «Громадський бюджет: формула підготовки 

успішного проекту»
7. Відкриття центру реабілітації дітей інвалідів.
8. Проблема шкільного харчування в Оболонському районі.
9. Різне

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний загальних зборів.

На момент голосування присутні 19 членів загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 ; «проти» - 0; «утримались» - 0;

Рішення прийнято.

Пашко І.С., керівник апарату Оболонської РДА, побажала плідної роботи 
учасникам зборів та зазначила, що завжди готова до діалогу, співпраці, 
наголосила на необхідності систематизації напряцювання задля інформування 
громадськості за допомогою субвеб-сторінки у мережі інтернет. Крім того, 
попросила завчасно повідомляти про проведення засідань Громадської ради.

1. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. запропонував перейти до першого
питання порядку денного, в якому заслухали заяву Буяло В.А. про виключення 
його зі складу громадської ради за власним бажанням.

ВИРІШИЛИ: задовольнити заяву Буяло В.В. та виключити його зі складу 
Громадської ради.

На момент голосування присутні 20 членів загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: « за » - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0;
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Гончарука В.В., який запропонував загальним зборам розглянути 
пропозицію про зменшення кількісного складу членів Громадської ради, що 
приведете до більш ефективної роботи.

ВИСТУПИЛИ:
Шестакова К.Ю., доповіла, що відповідно до Положення про Громадську 

раду при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (далі -  
Положення) у нас є затверджений кількісний склад громадської ради 35 чоловік,



тому необхідно вносити відповідні зміни до Положення і тоді вже приймати 
рішення.

Павленко І.В. наголосив, що внесення змін до Положення відбувається 
шляхом голосування двох третіх осіб від загальної кількості членів Громадської 
ради, оскільки на даний момент такої кількості немає, запропонував зняти дане 
питання з обговорення.

Віровцев В.Ю. поцікавився, чи можливо дистанційно (за допомогою 
технічних засобів) проголосувати.

Павленко І.В. -  необхідно особисто бути присутнім на зборах і брати участь 
в голосуванні.

ВИРІШИЛИ: зняти з обговорення пропозицію, щодо зменшення кількісного 
складу Громадської ради.

РІа момент голосування присутні 20 учасників загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0;

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Гончарука В.В., який запропонував членам Громадської ради 
базувати свою роботу на таких функціях: громадські обговорення та консультації 
з громадськістю; громадські експертизи; моніторинг за роботою органів держаної 
влади.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. повідомив про можливість включення наших 
представників до експертної групи з питань самоврядування Громадської ради 
при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) та інших тимчасових 
органів щодо відновлення районних рад, з питань житлово-комунального 
господарства, архітектури та ін. Крім того, попросив висунути пропозиції до 
внесення кандидатур та звернутися з відповідними листами.

ВИСТУПИЛИ: Чепурко О.С., Михайловський С.С. виявили бажання 
долучитися до експертної групи з питань самоврядування; Гончарук В.В., 
Курочка О.В., Марусевич І.М. -  з питань відновлення районних рад; Марусевич 
І.М., Семикрас О.В., Павленко І.В. -  з питань ЖКГ та архітектури.

Віровцев В.Ю. запропонував членам Громадської ради долучитися до 
круглого столу, організованого Міністерством юстиції України, «Я маю право!», 
розповів про мету та завдання даного заходу , запропонував свою кандидатуру 
для участі.

ВИРІШИЛИ: Делегувати наших представників до експертної групи з питань 
самоврядування Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(КМДА) та круглого столу «Я маю право!».

На момент голосування присутні 21 учасник загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0;

Рішення прийнято.



СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. запропонував проводити дистанційне опитування 
(за допомогою технічних засобів) щодо участі наших представників в експертних 
комісіях та інших тимчасових органах.

ВИРІШИЛИ: Проводити дистанційне опитування щодо участі наших 
представників в експертних комісіях та інших тимчасових органах.

На момент голосування присутні 21 учасник загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0;

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. презентував план роботи та проведення 
консультацій з громадськістю Громадської ради на 2018 рік, наголосив, що 
кожному члену Громадської ради необхідно до кінця травня 2018 року підняти 
проблемні питання району, які надіслати Голові Громадської ради з метою 
розподілу обов’язків між комітетами та членами ради.

ВИРІШИЛИ: Надати список проблемних питань району з метою розподілу 
обов’язків між комітетами та членами ради

На момент голосування присутні 21 часник загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: « за » - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0;
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. розповів про відкриття Молодіжного центру 
комунікацій, мету, напрямки діяльності та запропонував долучатися.

ВИРІШИЛИ : Взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. повідомив, що 21 травня 2018 року о 18:00 у 
великому залі Оболонської РДА відбудеться у воркшоп «Громадський бюджет: 
формула підготовки успішного проекту», запропонував взяти участь.

ВИРІШИЛИ : Взяти до відома.

7. СЛУХАЛИ: Гончарук В.В. розповів про ініціативу членів Громадської 
ради відкрити центр реабілітації дітей-інвалідів в Оболонському районні міста 
Києва, передав слово Віровцеву В.Ю. з метою надання роз’яснень.

ВИСТУПИЛИ: Віровцев В.Ю. доповів, що планується відкриття центру 
реабілітації дітей інвалідів та молоді в Оболонському районні міста Києва, в 
якому планується реабілітація та навчання дітей комп’ютерній грамотності, після 
чого кращих вихованців буде зараховано на безоплатне навчання до «Школи 
Крок». Наголосив, що на даний момент виникла проблема із приміщенням, тому 
необхідно звернутися до голови Оболонської РДА з метою виділення 
приміщення.



ВИРІШИЛИ: Звернутися із зверненням до голови Оболонської РДА з метою 
виділення приміщення.

На момент голосування присутні 21 учасник загальних зборів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0;
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ: Гончарука В.В., який повідомив, що з 16.05.2018 року 
розпочалося Громадське обговорення проекту розпорядження «Про організацію у 
2018 році безкоштовного харчування учнів у закладах середньої освіти 
Оболонського району міста Києва, заснований на комунальній формі власності 
територіальної громади міста Києва», більш конкретніша інформація розміщена 
на сайті Оболонської РДА в розділі «ОБГОВОРЕННЯ». Просив опрацювати дане 
питання і, в разі наявності пропозицій, повідомити з метою інформування 
Оболонської РДА.

Крім того, Гончарук В.В. наголосив, що існує гостра проблема зі шкільним 
харчуванням в Оболонському районі, оскільки, у березні 2018 року через 
закінчення тендерних договорів з КП «Шкільне харчування», і те, що один з 
тендерних учасників подав скаргу в Антимонопольний комітет, у загальноосвітніх 
закладах району було припинено харчування школярів.

ВИСТУПИЛИ:
Шестакова К.Ю. доповіла, що ТОВ «Понтем. УА» оскаржила результати 

розгляду пропозиції (відхилення) в Постійно діючій адміністративній колегії 
Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 
законодавства у сфері державних закупівель, наголосила, що дана компанія 
обслуговує декілька районів міста Києва, існує значна проблема із недотримання 
норм та вимог харчування.

Павленко І.В. поцікавився, як саме проходила тендерна процедура в розрізі 
по кожному району м. Києва чи один по м. Києву.

Шестакова К.Ю. -  тендери кожен район проводить окремо.
Стеценко Д.Ю. запропонував зібрати круглий стіл стосовно даної ситуації, на 

який запросити голову Оболонської РДА, начальника управління освіти 
Оболонського районну з метою обговорення і вирішення даного питання.

Проценко В.М. зауважив, що проблемним питанням є не організація, яка 
надає харчування, а те, що воно не відповідає вимогам, і діти не хочуть їсти. З 
даного питання необхідно спілкуватися із головою Оболонської РДА, оскільки 
яка буде ситуація із забезпечення харчування у вересні 2018 року не відомо.

Горобець Р.С. розповів, що було створено комісію з метою перевірки якості 
надання послуг із харчування ТОВ «ПОНТЕМ У.А.», після чого негативні 
висновки було надано до Київської міської ради (КМДА) з метою приведення 
харчування до норми, але, на жаль, ніякої реакції так і не було.



Гончарук В.В. доручив профільному комітету розібратися із даною ситуацією 
та надати рекомендації щодо її вирішення.

ВИРІШИЛИ: Опрацювати проект розпорядження «Про організацію у 2018 
році безкоштовного харчування учнів у закладах середньої освіти Оболонського 
району міста Києва, заснований на комунальній формі власності територіальної 
громади міста Києва» та в разі наявності пропозицій щодо змісту розпорядження, 
підготувати відповідний лист до Оболонської РДА.

Профільному комітету розібратися із проблемою шкільного харчування в 
Оболонському районі та надати рекомендації щодо її вирішення.

На момент голосування присутні 21 учасник загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0;
Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: Гончарук В.В., який наголосив про необхідність проведення в 
навчальних закладах Оболонського району перевірку на протипожежну безпеку 
та наявність бомбосховищ.

Шестакова К.Ю. запропонувала зробити це процедурою «громадська 
експертиза», для цього необхідно звернутися з листом до голови Оболонської 
РДА, в якому робити наголос на забезпечення безпеки дітей.

ВИРІШИЛИ: Звернутися з листом до голови Оболонської РДА з метою 
проведення громадської експертизи протипожежної безпеки у навчальних 
закладах Оболонського району.

На момент голосування присутні 21 учасник загальних зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: « за » - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0;
Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: Павленко І.В. звернувся до членів Громадської ради надати 
матеріальну допомогу (хто скільки зможе) на ремонт транспортного засобу, який 
використовується у зоні АТО.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.

Секретар Ю.Кухарська


