Протокол №1
засідання громадської ради при Голосіївській районній в місті Києві
державній адміністрації

9 липня 2019року, 17:30

актова зала, №3-ій поверх РДА(пр-т
Голосіївський, 42)

Присутні:28 членів Громадської ради, та 5 (п’ять) кандидатів до складу
Громадської ради (лист реєстрації)
Запрошені: Дунаєвська С.А.- керівник апарату Голосіївської РДА
Пушина В.П. - начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю
Слухали: представників робочої групи з підготовки та проведення першого
засідання Громадської ради проінформували присутніх щодо проробленої
роботи та порядку проведення першого засідання. Запропоновано розпочати
засідання. Ініційовано обрання Головуючого засідання.
Надійшла пропозиція щодо кандидатури Леонтьєва І.В.
Голосували:
«за» - 28

«проти»-

0

«утримався»-!)

Вирішили: обрати головуючим засіданням Громадської ради Леонтьєва І.В.
Головуючий: необхідно обрати склад лічильної комісії. Які будуть пропозиції?
Надійшли пропозиції обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб.
Запропоновані кандидатури: Гук Іванни Миколаївни, Семенової Аліни
Ігорівни, Козловської Ірини Володимирівни.
Голосували щодо обрання лічильної комісії у складі 3-х осіб: Семенової Аліни
Ігорівни, Гук Іванни Миколаївни, Козловської Ірини Володимирівни.
Підсумки голосування:
«За»-28 голосів «Проти»-0 голосів «Утримався»-!) голосів
Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Семенової Аліни
Ігорівни, Гук Іванни Миколаївни, Козловської Ірини Володимирівни.

Головуючий: прошу лічильну комісію обрати голову та секретаря лічильної
комісії.
і

Відповідно до Протоколу №1 лічильної комісії головою обрано - Семенову
Аліну Ігорівну, секретарем - Гук Іванну Миколаївну, членом лічильної комісії Козловську Ірину Володимирівну.

Головуючий: необхідно обрати секретаря засідання.
Запропоновано кандидатуру Прохорчук О.М.
Голосували щодо обрання секретаря засідання Прохорчук Олену Михайлівну.
Підсумки голосування:
«За»-28 голосів

«Проти»-0 голосів

Прийняте рішення:
Михайлівну.

обрати

секретарем

«Утримався»-0 голосів
засідання

Прохорчук

Олену

Головуючий: необхідно затвердити порядок денний.
Пропонується наступний порядок денний:
1. Дообрання нових членів Громадської ради при Голосіївській РДА.
2. Обговорення та затвердження Положення про Громадську раду при
Голосіївській РДА.
3. Обговорення та затвердження Регламенту про Громадську раду при
Голосіївській РДА.
4. Обрання керівного складу Громадської ради при Голосїївській РДА.
5. Формування комісій Громадської ради при Голосїївській РДА та обрання
їх керівників.
6. Обговорення та формування плану роботи Громадської ради при
Голосіївській РДА на поточний календарний рік
7. Організаційне забезпечення життєдіяльності Громадської ради при
Голосїївській РДА та налагодження комунікаційних каналів з громадою
Голосїївського району та органами влади.
Голосували щодо затвердження порядку денного.
Підсумкиголосування:
«За»-28 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-!) голосів

Прийняте рішення: Затвердити запропонований порядок денний.

Головуючий:питання порядку денного №1 - Дообрання нових членів
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Громадської ради при Голосіївській РДА. На установчих зборах з формування
нового складу Громадської ради при Голосіївській РДА в результаті
рейтингового голосування до складу Громадської ради увійшло 33 особи, ще 6
представників ІГС набрали однакову кількість голосів (по 34 голоси).
Відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 року №996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» необхідно шляхом рейтингового голосування дообрати двох членів
Громадської ради з наступних кандидатів:
1. Дурмасенко-Грижибовський Олег Леонідович, ГО «Славетні епохи України»
2. Корольонок Світлана Станіславівна, БО БФ «Майбутнє батьківщини»
3. Павлюк ДмитроАнатолійович,ГО «Сокіл свободи»
4. Тетерук Дмитро Сергійович, ГО «Молоде Голосієво»
5. Шуляков Ярослав Вікторович, ГО «Верховна Молодіжна рада»
Савченко Наталія Григорівна, «Інститут відкритої політики» - відсутня на
засіданні.
Кандидати на членство в Громадській ради при Голосіївські РДА коротко
презентували себе та свою діяльність.

Проведене рейтингове голосування за кожного кандидата.
Підсумки рейтингового голосування;
1. Дурмасенко-Грижибовський Олег Леонідович, ГО «Славетні епохиУкраїни»11 голосів
2. Корольонок Світлана Станіславівна, БО БФ «Майбутнє батьківщини»-19
голосів
3. Павлюк Дмитро Анатолійович,ГО «Сокіл свободи»-18 голосів
4. Тетерук Дмитро Сергійович, ГО «Молоде Голосієво»-9 голосів
б.ІПуляков Ярослав Вікторович, ГО «Верховна Молодіжна рада»-13 голосів
Прийняте рішення ;Вважати обраними до складу на 2019-2021 роки
Громадської ради при Голосіївській РДА Павлюка Дмитра Анатоійовича,
Корольонок Світлану Станіславівну.

з

При подальшому голосуванні на засіданні приймали участь ЗО членів
Громадської ради при Голосіївській РДА.

Головуючий: відповідно до пункту№2 Порядку денного необхідно затвердити
Положення Громадської ради при Голосіївській РДА. Електронна версія була
розіслана усім членам Громадської ради для ознайомлення. Чи будуть
зауваження, пропозиції по змісту Положення?
Зауважень та пропозицій не надійшло.
Семенова А.І.: проінформувала присутніх про основні положення документу.
Голосували щодо затвердження положення Громадської ради при Голосіївській
РДА в запропонованій редакції.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

Прийняте рішення:
Голосїївській РДА.

Затвердити

положення

«Утримався»-0 голосів
Громадської

ради

при

Головуючий: відповідно до пункту №3 Порядку денного необхідно затвердити
Регламент Громадської ради при Голосіївській РДА. Електронна версія була
розіслана усім членам Громадської ради для ознайомлення. Чи будуть
зауваження, пропозиції по змісту Положення?
Зауважень та пропозицій не надійшло.
Голосували щодо затвердження регламенту Громадської ради при Голосіївській
РДА.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийняте рішення: Затвердити регламент Громадської ради при Голосіївській
РДА.
Головуючий: відповідно до пункту №4 необхідно обрати керівний склад
Громадської ради при Голосіївській РДА. Які будуть пропозиції щодо
кандидатури на посаду голови?
Надійшла пропозиція щодо кандидатури Леонтьева І.В.
Голосували щодо обрання головою Громадської ради Леонтьева Івана
Валентиновича.
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Підсумки голосування:
«За»-29 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-1 голос

Прийняте рішення: Обрати головою Громадської ради Лєонтьєва Івана
Валентиновича.

Головуючий: необхідно обрати керівний склад Громадської ради при
Голосіївській РДА. До обговорення пропонується: на посаду першого
заступника голови з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та
питань самоврядування - Семенову Аліну Ігорівну, заступника голови з питань
інформаційної політики, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації
та органами виконавчої влади- Синєгуба Руслана Петровича, заступника голови
з питань освіти, молоді і спорту - Мельникова Ігоря Юрійовича.
Надійшла пропозиція щодо кандидатури Козловської Ірини Володимирівни.
Після обговорень на голосування поставлено пропозицію в табому вигляді:
Перший заступник голови з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
та питань самоврядування- Семенова Аліна Ігорівна, заступник голови з питань
інформаційної політики, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації
та органами виконавчої влади-Синєгуб Руслан Петрович, заступник голови з
питань освіти, молоді і спорту - Мельников Ігор Юрійович.
Підсумкиголосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»- 0 голосів

Прийняте рішення: Обрати: першим заступником голови з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та питань самоврядування Семенову Аліну
Ігорівну, заступником голови з питань інформаційної політики, зв’язків з
громадськістю, засобами масової інформації та органами виконавчої влади
Синєгуба Руслана Петровича, заступника голови з питань освіти, молоді і
спорту Мельникова Ігоря Юрійовича.

Головуючий: необхідно обрати секретаря Громадської ради при Голосіївській
РДА. Пропоную до обговорення кандидатуру Прохорчук О.М.. Чи будуть
зауваження чи інші пропозиції?
Інших пропозицій та зауважень не надійшло.
Голосували щодо обрання секретарем Громадської ради Прохорчук Олену
Михайлівну.
Підсумки голосування:
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«За»-29 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-1 голос

Прийняте рішення: Обрати секретарем Громадської ради Прохорчук Олену
Михайлівну.

Головуючий: відповідно до пункту №5 Порядку денного необхідно
сформувати комісії та обрати їх голів. До обговорення пропонується створення
6 постійно діючих комісій з наступних напрямів: постійно діюча комісія з
питань
правового
забезпечення,
протидії
корупції,
співпраці
з
правоохоронними органами; постійно діюча комісія з питань житловокомунального господарства та транспортної інфраструктури; постійно діюча
комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, ветеранів та
людей з інвалідністю; постійно діюча комісія з питань культури, туризму,
освіти, науки, молоді та спорту; постійно діюча комісія з питань торгівлі,
підприємства та благоустрою; постійно діюча комісія з питань містобудування,
архітектури, землекористування та екологічної політики.
Чи будуть зауваження та пропозиції?
Після обговорення, голосували щодо створення 6 постійно діючих комісій з
наступних напрямів: постійно діюча комісія з питань правового забезпечення,
протидії корупції, співпраці з правоохоронними органами; постійно діюча
комісія з питань житлово-комунального господарства та транспортної
інфраструктури;
постійно діюча комісія з питань соціального захисту
населення, охорони здоров’я, ветеранів та людей з інвалідністю; постійно
діюча комісія з питань культури, туризму, освіти, науки, молоді та спорту;
постійно діюча комісія з питань торгівлі, підприємства та благоустрою;
постійно
діюча
комісія
з
питань
містобудування,
архітектури,
землекористування та екологічної політики.
Підсумкиголосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийнятерішення: Затвердити 6 (шість) постійно діючих комісій, а саме:
постійно діючу комісію з питань правового забезпечення, протидії корупції,
співпраці з правоохоронними органами; постійно діючу комісію з питань
житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури; постійно
діючу комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,
ветеранів та людей з інвалідністю; постійно діючу комісію з питань культури,
туризму, освіти, науки, молоді та спорту; постійно діючу комісію з питань
торгівлі, підприємства та благоустрою; постійно діючу комісію з питань
містобудування, архітектури, землекористування та екологічної політики.
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Головуючий: необхідно обрати голів постійно діючих комісій. Пропонується
кандидатура Данилейка Миколи Віталійовича на посаду голови постійно діючої
комісії з питань правового забезпечення, протидії корупції, співпраці з
правоохоронними органами. Прошу голосувати.
Підсумкиголосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийнятерішення: Обрати головою постійно діючої комісії з питань
правового забезпечення, протидії корупції, співпраці з правоохоронними
органами Данилейко Миколая Віталійовича

Головуючий: прошу надати пропозиції щодо кандидатури на посаду голови
постійно діючої комісії з питань житлово-комунального господарства та
транспортної інфраструктури.
Надійшла пропозиція кандидатури Василевського В’ячеслава Михайловича.
Підсумкиголосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийнятерішення: Обрати головою постійно діючої комісії з питань житловокомунального господарства та транспортної інфраструктури Василевського
В’ячеслава Михайловича.

Головуючий: на посаду голови постійно діючої комісії з питань соціального
захисту населення, охорони здоров’я, ветеранів та людей з інвалідністю
пропонується кандидатура Дащенка Андрія Володимировича. Чи будуть інші
пропозиції?
Інших пропозицій не надійшло.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийняте рішення: Обрати головою постійно діючої комісії з питань
соціального захисту населення, охорони здоров’я, ветеранів та людей з
інвалідністю Дащенко Андрія Володимировича.

Головуючий: прошу внести пропозиції щодо кандидатури на посаду голови
постійно діючої комісії з питань культури, туризму, освіти, науки, молоді та
спорту.
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Було запропоновано кандидатуру Терентьева Всеволода Валерійовича.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийняте рішення: Обрати головою постійно діючої комісії з питань
культури, туризму, освіти, науки, молоді та спорту Терентьева Всеволода
Валерійовича.

Головуючий: необхідно обрати голову постійно діючої комісії з питань
торгівлі, підприємства та благоустрою. Пропонується співголів комісій:
Оніщука Володимира Олексійовича та Хачатряна Арайка Вазгеновича. Чи
будуть інші пропозиції
Інших пропозицій не надійшло.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-!) голосів

Прийняте рішення: Обрати головою постійно діючої комісії з питань торгівлі,
підприємства та благоустрою співголовою Оніщука Володимира Олексійовича
та Хачатряна Арайка Вазгеновича.

Головуючий: необхідно обрати голову постійно діючої комісії з питань
містобудування, архітектури, землекористування та екологічної політики. Які
будуть пропозиції щодо кандидатури?
Було запропоновано кандидатуру Хрутьби Андрія Сергійовича.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів
голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-!)

Прийняте рішення: Обрати головою постійно діючої комісії з питань
містобудування, архітектури, землекористування та екологічної політики
Хрутьбу Андрія Сергійовича.

Головуючий: відповідно до пункту №6 Порядку денного пропонується
головам постійно діючих комісій розробити положення про діяльність
профільних комісії, а також подати пропозиції щодо формування плану роботу
Громадської ради при Голосіївській РДА на поточний календарний рік. Всі
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пропозиції надати до 10 серпня 2019 року секретарю громадської ради при
Г олосіївській РДА.
Підсумки голосування: Одноголосно підтримали.

Головуючий: відповідно до пункту №7 Порядку денного для забезпечення
ефективної роботи Громадської ради при Голосіївській РДА направити
клопотання на керівництво Голосіївської РДА з проханням забезпечити
приміщенням та оргтехнікою Громадської ради при Голосіївській РДА.
Також для оперативного інформування громади Голосіївського району про
діяльність Громадської ради при Голосіївській РДА, зокрема розміщення
інформації на офіційній сторінці
Голосіївської РДА та ФБ сторінці
Громадської ради при Голосіївській РДА, налагодити взаємодію з профільними
структурними підрозділами Голосіївської РДА. Відповідальними призначити
Синєгуба Руслана та Мельникова Ігоря.
ПідсумкиголосуваннягОдноголосно підтримали.

Головуючий: в пункті №8 порядку денного пропоную розглянути створення
постійно діючої робочої групи з питань надзвичайних ситуацій в
Голосіївському районі. В розрізі роботи якої необхідно налагодити взаємодію з
управлінням надзвичайних ситуацій.
Заслухали інформацію щодо надзвичайних ситуацій, що склалась впродовж 2-х
років з водними об’єктами районну.
Також надійшли щодо складу робочої групи: Корольонок С.С., Дащенко А.В,
Буток Г.М, Хрутьба А.С., Прохорчук О.М., Семенова А.С., Домаров І. В..
Підсумкиголосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-!) голосів

Прийнятерішення: Створити робочу групу з надзвичайних ситуацій у складі:
Прохорчук Олена Михайлівна, Хрутьба Андрій Сергійович, Семенова Аліна
Ігорівна, Корольонок Світлана Станіславівна, Домаров Іван Володимирович,
Дащенко Андрій Володимирович, Буток Геннадій Михайлович.

Головуючий: пропонується делегувати членів Громадської ради та клопотання
до Державної екологічної інспекції Столичного округа та, щодо включення
делегованих представників Громадської ради до спільної із Управлінням
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
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робочої групи з питань координації спільних дій з обстеження територій
прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів на території м. Києва.
Голосували щодо делегування
членів Громадської ради та направити
клопотання до Державної екологічної інспекції Столичного округа та, щодо
включення делегованого представника Громадської ради до спільної із
Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради робочої групи з питань координації спільних дій з обстеження
територій прибережних захисних смуг навколо водних об’єктів на території м.
Києва.
Підсумки голосування:
«3а»-30 голосів

«Проти»-0 голосів

«Утримався»-0 голосів

Прийняте рішення: Делегувати членів Громадської ради та направити
клопотання до Державної екологічної інспекції Столичного округа та, щодо
включення делегованого представника Громадської ради до спільної із
Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради робочої групи з питань координації спільних дій з обстеження
територій прибережних захисних смуг навколоводних об’єктів на території м.
Києва.

Голова Громадської ради
при Голосіївські РДА

Леонтьев І.В.

СекретарГромадської ради
при Голосіївські РДА

Прохорчук О.М.

10

