
 

ПРОТОКОЛ  

засідання Правління Громадської ради  

при Оболонській районній в місті Києві державної адміністрації 

 

м. Київ, вул. М. Тимошенка, 16,  

Мала актова зала Оболонської РДА                             16 березня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: 

 

ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ: 

1. Булах Валентин Володимирович 

2. Куницька Анна Олегівна 

3. Кухарська Юлія Володимирівна  

4. Марченко Вадим Михайлович  

5. Проценко Валерій Миколайович  

6. Семикрас Олександр Васильович 

7. Чесак Віктор Сергійович  

8. Шейда Михайло Леонідович  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гомон О.В. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Оболонського 

району; Бобер І.С. - ГО "Оболонська січ", Душейко Є.А. - ГО "Національні 

дружини". 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо заходів для запобігання розповсюдження короновірусу на території 

Оболонського району м.Києва. 

2. Питання проведення загальних зборів Громадської ради при Оболонській РДА, 

запланованих на 24.03.2020 р. 
 

Засідання Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті 

Києві державної адміністрації відкрив голова Громадської ради Марченко В.М., 

який запропонував затвердити порядок денний.  

 

Голосували:  «За» - 8 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

 

Постановили: 

затвердити порядок денний засідання Правління Громадської ради 16 березня 

2020 року: 

1. Щодо заходів для запобігання розповсюдження короновірусу на території 

Оболонського району м.Києва. 

2. Питання проведення загальних зборів Громадської ради при Оболонській РДА, 

запланованих на 24.03.2020 р. 
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1. Щодо заходів для запобігання розповсюдження короновірусу на території 

Оболонського району м.Києва. 

 

Слухали:  

Гомона О.В. - начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Оболонського 

району, який доповів щодо Протоколу №10 Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА від 16.03.2020 

року. Доповів про превентивні заходи передбачені цим документом для 

запобігання розповсюдження короновірусної інфекції в м.Києві. Акцентував на 

необхідності залучення громадськості Оболонського району до боротьби з 

можливою епідемією та панікою серед населення. 

 

Виступили: 

Чесак В.С. - повідомив про створення при КМДА Громадського штабу допомоги 

владі по реалізації заходів для запобігання розповсюдженню короновірусу із 

залученням членів Громадської ради при КМДА. Наголосив на необхідності 

створення аналогічного штабу в Оболонському районі, за участі представників 

районної влади та Громадської ради при Оболонській РДА. Акцентував увагу на 

необхідності організації волонтерської допомоги людям похилого віку, які 

знаходяться в зоні найбільшого ризику зараження короновірусом. 

Проценко В.М. - звернувся із запитанням до Гомона О.В. щодо конкретного 

плану роботи районного штабу боротьби з епідемією. 

Гомон О.В. - доповів, що штаб буде організовано після оголошення надзвичайної 

ситуації в м.Києві у відповідності до чинного законодавства. Наразі працює 

комісія техногенної безпеки. 

Чесак В.С. - запропонував включити до складу комісії представників Громадської 

ради при Оболонській РДА. 

Марченко В.М. - запропонував створити Оболонський Громадський штаб 

допомоги владі по реалізації заходів для запобігання розповсюдженню 

короновірусу до складу якого мають ввійти присутні члени Правління 

Громадської ради з можливістю розширення складу за необхідності. 

Запропонував проголосувати. 

Кухарська Ю.В. - запропонувала включити до складу громадського штабу 

присутніх представників ГО "Національні дружини" - Душєйко Є.А. та ГО 

"Оболонська січ" - Бобер І.С. 

Марченко В.М. - запропонував підтримувати створення Оболонського 

Громадського штабу допомоги владі по реалізації заходів для запобігання 

розповсюдженню короновірусу у складі: 

1. Булах Валентин Володимирович - член громадської ради 
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2. Куницька Анна Олегівна - член громадської ради 

3. Кухарська Юлія Володимирівна - член громадської ради  

4. Марченко Вадим Михайлович - член громадської ради 

5. Проценко Валерій Миколайович - член громадської ради 

6. Семикрас Олександр Васильович - член громадської ради 

7. Чесак Віктор Сергійович - член громадської ради 

8. Шейда Михайло Леонідович - член громадської ради 

9. Бобер Ігор Сергійович - представник ГО "Оболонська січ" 

10. Душейко Євген Анатолійович - представник ГО "Національні дружини" 

 

Голосували:  «За» - 8 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили: 

Створити Оболонський громадський штаб для запобігання розповсюдження 

короновіруса у складі: 

1. Булах Валентин Володимирович - член громадської ради 

2. Куницька Анна Олегівна - член громадської ради 

3. Кухарська Юлія Володимирівна - член громадської ради  

4. Марченко Вадим Михайлович - член громадської ради 

5. Проценко Валерій Миколайович - член громадської ради 

6. Семикрас Олександр Васильович - член громадської ради 

7. Чесак Віктор Сергійович - член громадської ради 

8. Шейда Михайло Леонідович - член громадської ради 

9. Бобер Ігор Сергійович - представник ГО "Оболонська січ" 

10. Душейко Євген Анатолійович - представник ГО "Національні дружини" 

 

Марченко В.М. Наголосив, що Оболонський громадський штаб для запобігання 

розповсюдження короновіруса в умавах надзвичайної ситуації має співпрацювати 

з відділом з питань надзвичайних ситуацій Оболонського району. Запропонував 

налагодити ефективну комунікацію.  

 

2. Питання проведення загальних зборів Громадської ради при Оболонській 

РДА, запланованих на 24.03.2020 р. 

 

Слухали: 

Марченко В.М. Доповів щодо запланованих загальних Громадської ради при 

Оболонській РДА на 24.03.2020 р. о 17.00. У зв‘язку із введенням в столиці 

надзвичайних заходів з метою запобігання поширенню короновірусу, 

https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6554963


 

запропонував перенести заплановане засідання до зняття обмежувальних заходів 

в м.Києві. Запропонував голосувати. 

Голосували:  «За» - 8 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили: 

У зв‘язку із введенням в столиці надзвичайних заходів з метою запобігання 

поширенню короновірусу перенести загальні збори Громадської Ради при 

Оболонській РДА заплановані на 24.03.2020 р. о 17.00 до зняття обмежувальних 

заходів в м.Києві. 

 

Порядок денний вичерпано. Засідання Правління закрито. 

 

 

 

Голова                                                                                           В.М . Марченко 

 

Секретар засідання                                                                       О.В. Семикрас  

 


