
Протокол засідання ініціативної групи 

з підготовки та проведення установчих зборів щодо обрання нового складу 

Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві  

державній адміністрації на 2019-2021 

 

 

м. Київ, вул. М.Тимошенка, 16,                                     26 квітня 2019 року  

каб. 300                                                                             10:00 

 

 

ПРИСУТНІ: 
 

Члени ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів щодо 

обрання нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2019-2021 (далі – ініціативна група): 13 осіб. 

- Булах Валентин Володимирович 

- Віровцев Володимир Юрійович 

- Дунас Ірина Анатоліївна 

- Гончарук Василь Віталійович 

- Куницька Анна Олегівна 

- Курочка Оксана Володимирівна 

- Кухарська Юлія Володимирівна 

- Михайловський Сергій Сергійович 

- Обручева Вікторія Василівна 

- Саваринко Ольга Володимирівна 

- Ушкалов Сергій В’ячеславович 

- Чижикова Вікторія Сергіївна 

- Шевчук Максим Володимирович 
 

ЗАПРОШЕНІ: 
 

- Пашко І.С. – керівник апарату Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  
 

СЛУХАЛИ: 

Пашко І.С., яка виступила з вітальним словом. 

 

СЛУХАЛИ: 

Гончарука В.В., який оголосив проект порядку денного, запропонував взяти його 

за основу та перейти до вирішення поставлених на засідання ініціативної групи 

питань, згідно з пунктами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 



ВИРІШИЛИ: 

Взяти за основу запропонований порядок денний та перейти до вирішення 

поставлених на засідання ініціативної групи питань, згідно з пунктами. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про обрання голови та секретаря ініціативної групи. 

2. Про визначення дати та часу проведення установчих зборів. 

3. Про обговорення графіку роботи ініціативної групи. 

4. Про обговорення змісту повідомлення інститутам громадянського 

суспільства (далі – ІГС) про проведення установчих зборів (дата, час, 

інформаційне наповнення та ін.), формату заяви від ІГС на участь в 

установчих зборах, формату додатків до заяви ІГС, порядку прийняття 

документів від ІГС. 

 

Вирішення поставлених на засіданні ініціативної групи питань. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Гончарука В.В. з пропозицією обрати голову ініціативної групи шляхом 

рейтингового голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени ініціативної групи Кухарська Ю.В. та Обручева В.В., які внесли 

пропозиції щодо кандидатур до обрання головою ініціативної групи:                 

Гончарука В.В. та Обручевої В.В. 
 

ГОЛОСУВАЛИ за Гончарука В.В.: 

За – 7 

ГОЛОСУВАЛИ за Обручеву В.В.: 

За – 6 
 

ВИРІШИЛИ:  

Обрати головою ініціативної групи – Гончарука В.В. 
 

СЛУХАЛИ: 

Гончарука В.В. з пропозицією обрати секретарем ініціативної групи                  

Обручеву В.В.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 



ВИРІШИЛИ:  

Обрати секретарем ініціативної групи – Обручеву В.В. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Гончарука В.В. з пропозицією визначити та затвердити дату, час та місце 

проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації – 26 червня 2019 

року об 11:00 в приміщенні актової зали Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити дату, час та місце проведення установчих зборів 26 червня 2019 року 

об 11:00 в приміщенні актової зали Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Всіх присутніх членів ініціативної групи, які виступили з пропозицією 

затвердити наступний графік роботи ініціативної групи: 

До 13.04.2019 – розміщення на субвеб-сторінці Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації єдиного веб-порталу територіальної громади міста 

Києва повідомлення щодо проведення установчих зборів; 

14.05-27.05.2019 – прийом документів від ІГС щодо участі їх представників в 

установчих зборах; 

28.05-09.06.2019 – перевірка прийнятих від ІГС документів; 

10.06.2019 – друге засідання ініціативної групи для підведення підсумків та 

виявлення невідповідності документів наданих ІГС, у разі виявлення; 

11.06-17.06.2019 – інформування ІГС з пропозицією усунення невідповідності 

документів; 

19.06.2019 – засідання ініціативної групи та визначення списку ІГС, які 

братимуть участь в установчих зборах та ІГС, яким відмовлено в участі, із 

зазначенням підстав; 

20.06.2019 – оприлюднення списку учасників та недопущених до участі в 

Установчих зборах, інформації про результати діяльності ІГС за останній рік, 

біографічних довідок делегованих представників ІГС, уточненої інформації про 

дату, час та місце проведення установчих зборів. 

 

Після обговорення усіма присутніми, Гончарук В.В. поставив на голосування 

спільно напрацьовані пропозиції. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований вище графік роботи ініціативної групи. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Обручеву В.В. з пропозицією прийому документів від ІГС для участі в 

Установчих зборах в приміщенні Оболонської райдержадміністрації у відділі з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

Проводити прийом документів від ІГС у відділі з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю в приміщенні Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

СЛУХАЛИ:  

Гончарука В.В. з пропозицією затвердити зміст повідомлення ІГС про 

проведення установчих зборів з переліком документів, необхідних для надання 

представниками ІГС, делегованими для участі в Установчих зборах: 

 

«До уваги представників інститутів громадянського суспільства! 

Повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів 

щодо обрання нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 

ініціативною групою здійснюється підготовка до проведення установчих зборів 

з обрання нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Рішенням ініціативної групи (протокол засідання № 1) установчі збори з 

формування нового складу Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації відбудуться 26 червня 2019 року в актовій залі 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Тимошенка, 

16) об 11:00. 



Для участі в установчих зборах інститутам громадянського суспільства (ІГС) 

необхідно подати заяву про делегування представника, підписану 

уповноваженою особою керівного органу ІГС, із зазначенням відомостей адреси 

та електронної пошти ІГС, номера контактного телефону, а також додатки до неї: 

 

1. рішення ІГС про делегування для участі в установчих зборах представника, 

який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради або витяг з 

протоколу; 

2. біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті 

громадянського суспільства, контактної інформації; 

3. копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємців та громадських 

формувань або свідоцтва про державну реєстрацію; 

4. витяг зі Статуту (Положення) або Статут (Положення) інституту 

громадянського суспільства щодо цілей і завдань діяльності організації, 

засвідчені в установленому порядку; 

5. згода делегованого представника на обробку його персональних даних; 

6. інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, 

реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання ІГС 

відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань 

формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та 

інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви 

(у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період 

діяльності). 

7. Електронна версія документів, зазначених у пп.2, 6 (надана на USB флеш-

накопичувачі або надіслана на електронну адресу: obolon_rda@ukr.net) для 

подальшого оприлюднення на субвеб-сторінці Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації на єдиному веб-порталі територіальної громади 

міста Києва після затвердження списків учасників установчих зборів. 

Документи приймаються за адресою: вул. Тимошенка, 16 (Оболонська 

райдержадміністрація), у відділі з питань внутрішньої політики та зв'язків з 

громадськістю: 

        з 14 травня 2019 року по 27 травня 2019 року 

        понеділок-п’ятниця з 10:00 до 16:00 (крім вихідних та святкових днів) 

        обідня перерва: 13:00-14:00. 

27.05.2019 документи прийматимуться з 10:00 до 15:00. 

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами 426-49-49, 096-036-00-00, 

електронна скринька: obolon_rda@ukr.net» 

 

СЛУХАЛИ:  

Куницьку А.О. з пропозицією доповнити зміст повідомлення ІГС інформацією 

про те, що документи, які будуть надіслані через поштове відділення після 18:00 

27 травня 2019 року до уваги не беруться та ініціативною групою не 

розглядаються 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/8/zayava.docx
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/8/vutyag.docx
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/8/biograf.docx
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/8/zgoda.docx
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/8/inf.docx


Після обговорення усіма присутніми, пропозицію Гончарука В.В. затвердити 

зміст офіційного повідомлення ІГС у викладеній редакції з доповненням, що 

документи, які будуть надіслані через поштове відділення після 18:00 27 травня 

2019 року до уваги не беруться та ініціативною групою не розглядаються, 

поставлено на голосування.. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити зміст офіційного повідомлення ІГС у викладеній редакції з 

доповненням, що документи, які будуть надіслані через поштове відділення 

після 18:00 27 травня 2019 року до уваги не беруться та ініціативною групою не 

розглядаються. 

 

СЛУХАЛИ: 

Гончарука В.В., який повідомив, що питання, які були заплановані до розгляду 

на першому засіданні ініціативної групи опрацьовані та запропонував закрити 

перше засідання ініціативної групи.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 13 

Проти – 0 

Утримались – 0 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

Закрити перше засідання ініціативної групи 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                 Василь ГОНЧАРУК  

 

 

 

 

Секретар                                                                             Вікторія ОБРУЧЕВА 

 


