
ПРОТОКОЛ № 5 
 

засідання Громадської ради  

при Оболонській районній в місті Києві державної адміністрації 

 

м. Київ, вул. М. Тимошенка, 16,  

Актова зала Оболонської РДА                                            04 червня 2020 року 

 

 

 

ПРИСУТНІ: 

 

ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ: 

1. Базильчук Дмитро Васильович 

2. Баранов Віталій Анатолійович 

3. Гаврилюк Андрій Васильович  

4. Долматов Дмитро Євгенович 

(дистанційно) 

5. Дурмасенко Олег Леонідович 

6. Курочка Оксана Володимирівна 

7. Кухарська Юлія Володимирівна 

8. Лихітченко Костянтин Петрович 

(дистанційно) 

9. Марченко Вадим Михайлович  

10. Мегаєв Олег Леонідович 

11. Михайловський Сергій Сергійович 

12. Павленко Ігор Володимирович 

13. Проценко Валерій Миколайович  

14. Семикрас Олександр Васильович 

15. Слесаренко Євгеній Ігоревич 

16. Сидоркін Артем Миколайович 

17. Чесак Віктор Сергійович  

18. Шевчук Максим Леонідович 

19. Шейда Михайло Леонідович 

20. Яремчук Микола Андрійович 

 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Нечаюк О.П. – представник Управління патрульної поліції в м.Києві, Миколаєнко 

Д.А., Ковіда М.Т., Лакойуш С.В. - ГО "Наша Оболонь", Попова О.П. - Національний 

корпус. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звернення Голови Оболонської РДА до Громадської ради 

2. Розгляд ситуації щодо стихійної торгівлі та розміщення МАФів в Оболонському 

районі. 

3. Затвердження плану роботи Громадської ради на наступний рік повноважень.  

4. Про зміну складу Громадської ради при Оболонській РДА 

5. Різне. 

 

 



Засідання Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державної 

адміністрації відкрив заступник голова Громадської ради Марченко В.М., який 

повідомив, що згідно листа реєстрації присутні 20 членів Громадської ради з 35, 

засідання є правомочним. 

 

Голова Громадської ради Марченко В.М. оголосив проект порядку денного 

Загальних зборів 04 червня 2020 року запропонований Правлінням Громадської 

ради. Запропонував членам Громадської ради його затвердити. 

1. Звернення Голови Оболонської РДА до Громадської ради 

2. Розгляд ситуації щодо стихійної торгівлі та розміщення МАФів в Оболонському 

районі. 

3. Затвердження плану роботи Громадської ради на наступний рік повноважень.  

4. Про зміну складу Громадської ради при Оболонській РДА 

5. Різне. 

 

Голосували:  «За» - 20 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили: 

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради 04 червня 2020 року: 

1. Звернення Голови Оболонської РДА до Громадської ради 

2. Розгляд ситуації щодо стихійної торгівлі та розміщення МАФів в Оболонському 

районі. 

3. Затвердження плану роботи Громадської ради на наступний рік повноважень.  

4. Про зміну складу Громадської ради при Оболонській РДА 

5. Різне. 

 

Голова Громадської ради Марченко В.М. запропонував перейти до роботи по 

порядку денному.  

 

1. Звернення Голови Оболонської РДА до Громадської ради 

 

По першому питанню порядку денного надав слово Голові Оболонської РДА 

Фесику К.О.  

Виступили: 

Фесик К.О., Голова Оболонської РДА: звернувся до членів Громадської ради, 

наголосив на відкритості та готовності до співпраці. Заявив про готовність до 

конструктивного діалогу з представниками громади району. 

Слухали: 

Баранов В.А., звернувся до голови Оболонської РДА більш детально розказати про 

себе. 



Фексик К.О., проінформував, що як юрист, кандидат юридичних наук, має великий 

досвід у юридичній сфері, керував великою командою у приватному секторі. 

Приймав активну участь в політичному житті. Має значний досвід в управлінській 

діяльності. Детальна біографічна інформація є у відкритому доступі. 

Баранов В.А., наголосив на позитивному досвіді співпраці ветеранів АТО з 

попереднім керівництвом Оболонської РДА. Запросив новопризначеного Голову 

РДА до співпраці та підтримки ветеранів АТО. 

Фесик К.О., заявив про готовність до діалогу та плідної співпраці в громадськістю 

району, в тому числі з ветеранами АТО . 

Проценко В.М., висловив побажання для Голови Оболонської РДА дослухатися до 

Громадської ради та залучати громадськість до обговорення та вирішення 

актуальних проблем району. 

Фесик К.О., заявив, що розглядає Громадську раду, як джерело об‘єктивної 

інформації стосовно проблем Оболонського району. Підтвердив готовність до 

комунікації з членами Громадської ради та конструктивної співпраці. 

Дурмасенко О.Л., звернувся до Голови Оболонської РДА з пропозиціями: навести 

лад з хаотичним паркуванням авто та несанкціонованою торгівлею і розміщенням 

МАФів; звернути увагу на екологію району та захистити зелені зони; проводити 

систематичну роботу з національно-патріотичного виховання молоді, вшанування 

памяті загиблих героїв та створення районного музею Національної Гідності. 

Звернувся з проханням до Оболонської РДА не залишати осторонь під час 

святкування державних свят. 

Фесик К.О., доповів, що глибоко вивчає проблеми паркування, стихійної торгівлі та 

благоустрою в Оболонському районі. Наголосив, що в планах вже є напрацювання, 

які невдовзі будуть реалізовані з метою вирішення згаданих проблем. 

Михайловський С.С., заявив про проблему стихійної торгівлі, яка є проблемою для 

розвитку економіки, порушує благоустрій району та перешкоджає пересуванню 

мешканців. Акцентував увагу необхідності розвитку малого та середнього бізнесу. 

Наголосив про принципову відмінність законних МАФів та МАФів встановлених з 

порушенням закону. Заявив, що законний малий бізнес є локомотивом економіки 

країни. 

Фесик К.О., відповів, що проблема стихійної торгівлі та розміщення МАФів 

найближчим чином буде вивченою. Оболонська РДА займає в цьому питанні 

активну позицію та буде розроблено план дій для вирішення проблеми. 

Михайловський С.С., заявив про ініціювання проведення спільного рейду за 

участю мешканців, яких турбує питання стихійної торгівлі, та представників 

районної влади,  для вирішення проблеми несанкціонованої торгівлі в 

Оболонському районі. Проінформував про заяву мешканців вул. Героїв Дніпра 19. 

щодо стихійної торгівлі яка заважає безперешкодному пересуванню громадян. 

Доповів про наявність списку з 30 незаконних об‘єктів з адресами і фотографіями. 

Звернувся з проханням до Громадської ради підтримати ініціативу. 

Фесик К.О., підтримав ініціативу Михайловського С.С. 



2. Розгляд ситуації щодо стихійної торгівлі та розміщення МАФів в 

Оболонському районі. 

 

По другому питанню порядку денного.  

Виступили: 

Марченко В.М. Вказав, що ініційоване Михайловським С.С. питання стихійної 

торгівлі вже частково розкриває вказаний пункт порядку денного. 

Слухали: 

Проценко В.М. Наголосив на необхідності розгляду питань, які стосуються 

благоустрою району та стихійної торгівлі в першу чергу в профільному комітеті 

Громадської ради.  

Шейда М.Л. Як голова комітету Громадської ради з питань благоустрою та ЖКГ 

проінформував, що члени комітету разом з районною інспекцією по благоустрою 

проводять рейди проти стихійної торгівлі. 

Михайловський С.С. Запропонував проводити спільні рейди за участю 

громадськості, правоохоронних органів та районної адміністрації.  

Фесик К.О. Звернув увагу, що пропозиція проведення рейдів має бути в законному 

руслі. Запропонував вивчити це питання, а потім прийняти виважене рішення. 

Дурмасенко О.Л. Заявив про відсутність істотних зрушень в роботі поліції, щодо 

вирішення питання стихійної торгівлі в Оболонському районі. 

Михайловський С.С. Звернув увагу на незаконні пересувні торгівельні точки. 

Запропонував включити ці об‘єкти в перелік об‘єктів для рейду. 

Павленко І.В. Запропонував проголосувати за проведення рейду за участю 

громадськості, правоохоронних органів та районної адміністрації, а решту 

дискусійних питань вирішити в робочому порядку. 

Проценко В.М. запропонував розробити комплекс заходів для вирішення питання із 

незаконною торгівлею в Оболонському районі. 

Марченко В.М. резюмував по другому питанню порядку, необхідність в комітетах 

Громадської ради підготувати план дій для вирішення проблеми стихійної торгівлі 

та незаконних МАФів. Підготовлений план дій буде запропонований Голові 

Оболонської РДА для подальшого виконання.  

 

 

 

3. Затвердження плану роботи Громадської ради на наступний рік 

повноважень.  

 

По третьому питанню порядку денного 

Виступили: 

Слесаренко Є.І. Запропонував перенести затвердження Плану роботи Громадської 

ради на наступне засідання Загальних зборів. Наголосив на необхідності детального 

вивчення та підготовки пропозицій. 



Марченко В.М. Підтримав пропозицію перенести затвердження Плану роботи 

Громадської ради на наступне засідання Загальних зборів.  

Семикрас О.В. доповів про підготовку плану роботи Громадської ради на наступний 

рік повноважень. Запропонував розіслати всім членам Громадської ради проект 

Плану роботи для ознайомлення та внесення пропозицій. 

Погодили перенесення затвердження Плану роботи Громадської ради на 

наступне засідання Загальних зборів.  

 

 

4. Про зміну складу Громадської ради при Оболонській РДА 

 

По четвертому питанню порядку денного 

Виступили: 

Павленко І.В. доповів, що члени Громадської Ради Ушкалов С.В. та Куницька А.О. 

написала заяви про припинення повноважень як члени Громадської ради при 

Оболонській РДА. Заяви додаються.  

Відповідно до затвердженого Положення Громадської ради входження нових членів 

до складу Громадської ради відбувається на підставі рейтингового голосування на 

Установчих зборах Громадської ради та особистої заяви. Згідно рейтингового 

голосування на Установчих зборах наступними за рейтингом представники ІГС це -  

Кирієнко Лариса Сергіївна, Оболонська районна організація Товариства Червоного 

Хреста та Попова Олена Петрівна, ГО "Національні герої". 

Марченко В.М. Поставив на голосування питання припинення повноважень членів 

Громадської ради при Оболонській РДА Ушкалова С.В. та Куницької А.О. на підставі 

особистих заяв. 

 

Голосували:  «За» - 20 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили: 

припинити повноважень членів Громадської ради при Оболонській РДА Ушкалова 

С.В. та Куницької А.О. на підставі особистих заяв. 

Марченко В.М. Поставив на голосування питання включення до складу Громадської 

ради Кирієнко Лариси Сергіївни - Оболонська районна організація Товариства 

Червоного Хреста та Попової Олени Петрівни - ГО "Національні герої". 

 

Голосували:  «За» - 18 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 2 

Постановили: 



включити до складу Громадської ради Кирієнко Ларису Сергіївну - Оболонська 

районна організація Товариства Червоного Хреста та Попову Олену Петрівну - ГО 

"Національні герої". 

 

Слухали: 

Марченко В.М. Доповів, що Куницька А.О., яка склала повноваження в Громадській 

ради, виконувала обов‘язки заступника Голови Громадської ради. Запропонував 

обрати кандидатуру Чесака  Віктора Сергійовича на посаду заступника Голови 

Громадської ради.  

Баранов В.А. Запропонував надати слово для доповіді Чесаку В.С. 

Чесак В.С. Доповів, що є членом Громадської ради при Оболонській РДА вже 6 

років. Представляє інтереси Оболонського району в Громадській раді при КМДА. 

Займає активну громадянську позицію у вирішені актуальних проблем 

Оболонського району. 

Марченко В.М. Запропонував підтримати кандидатуру Чесака В.С. на посаду 

заступника Голови Громадської ради при Оболонській РДА. 

 

Голосували:  «За» - 20 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили:  

обрати Чесака В.С. на посаду заступника Голови Громадської ради при Оболонській 

РДА. 

 

 

5. Різне 

 

Виступили: 

Нечаюк О.П. – представник Управління патрульної поліції в м.Києві, 

Заявив про готовність до співпраці Патрульної полоції м.Києва з Громадською 

радою при Оболонській РДА. Доповів щодо механізмів роботи та зони 

відповідальності патрульної поліції. Наголосив на необхідності правової освіти 

громадян.  

 

Марченко В.М. Порядок денний вичерпано. Засідання Загальних Зборів оголосив 

закритими. 

 

 

Головуючий засідання 

Голова Громадської ради                                                             В.М. Марченко 

 

Секретар засідання                                                                       О.В. Семикрас  


