
ПРОТОКОЛ
Установчих зборів інститутів громадянського суспільства по формуванню 

нового складу Громадської ради при Дарницькій РДА

Місце проведення м. Київ, вул. Кошиця, 11
Дата проведення ”27” квітня 2017р.

Початок роботи:
17:00
Збори відкриває голова Ініціативної групи Вітомський Ю.Л.

Шановні учасники установчих зборів!
Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників 

інститутів громадянського суспільства для формування Громадської ради при 
Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації визначається Типовим 
положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській 
та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики».

Пропонується наступний порядок проведення Установчих зборів:
- надається звіт про роботу громадської ради в період 2015-2017 рік;
- надається інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки 

Зборів для обрання громадської ради;
- обирається лічильна комісія;
- обираються головуючий та секретар;
- затверджується порядок денний;
- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;
- обираються члени громадської ради на наступні два роки;
- вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів

Право голосу на Установчих зборах мають лише ті представники ІГС, які 
особисто присутні на установчих зборах і кандидатури яких внесені 
інститутами громадянського суспільства та які отримали мандати для голосування.

Керуючись Постановою КМУ № 966, Ініціативна група розглянула заяви, які 
надійшли від ІГС та прийняла рішення допустити до участі в Установчих зборах 
122 кандидати до складу громадської ради (список додається).

Станом на початок установчих зборів 27.04.2017 року для участі в Зборах 
зареєструвалося 114 кандидатів до складу Громадської ради (листи реєстрації 
додаються).

Хто за те, щоб розпочати роботу Установчих зборів, прошу
проголосувати!_ *

Голосували: “за” - одноголосно.
Ухвалили: розпочати роботу Установчих зборів.
Таким чином Установчі збори інститутів громадянського суспільства по 

формуванню Громадської ради при Дарницькій РДА оголошуються відкритими.
Звучить гімн...



Голова ініціативної групи: До слова запрошується керівник апарату 
Дарницької районної державної адміністрації Кучук Олег Миколайович.

Голова ініціативної групи: Перед початком Установчих зборів, хотів би 
надати слово представникам Громадської організації «Лівий берег».

Виступив: Топчій С.І , який повідомив позицію Громадської організації 
«Лівий берег» щодо формування складу Громадської ради та висловив побажання 
долучитися до роботи Громадської ради при Дарницькій районній в м. Києві 
державній адміністрації в якості експертів.

Голова ініціативної групи: Зазначив, що Громадська рада є відкритою. 
Долучитися до її роботи можливо після формування нового складу.

Голова ініціативної групи: Пропонується наступний регламент роботи 
установчих зборів:

Для заслуховування звіту Голови ініціативної групи та голови Громадської 
ради надається - до 5 хв., для виступів до 2 хв, для інформації - до 1 хв, для 
запитань -  до 1 хв.

Голосування відбувається мандатом учасника зборів. Рішення з усіх питань 
приймаються відкритим голосуванням. Голосування відбувається тільки «ЗА». 
(Відповідно -  «проти», «утримався» - немає).

Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії.
Прохання запитання подавати в письмовій формі до секретаря зборів.

Чи є зауваження по регламенту роботи Зборів? Немає. Хто за те, щоб 
затвердити запропонований регламент роботи Зборів, прошу голосувати.

Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова ініціативної групи: Запропонував надати слово Назаренку Б,С. - 
Голові громадської ради при Дарницькій районній в м. Києві державній 
адміністрації 2015-2017 року.

Виступив: Назаренко Б.С. з інформацією про результати діяльності
громадської ради при Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації 
2015-2017 року.

Голова ініціативної групи: Чи є запитання до доповідача? Пропонує взяти 
інформацію голови Громадської ради при Дарницькій РДА 2015-2017 років до 
відома та подякувати за роботу.

Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили: інформацію голови Громадської ради при Дарницькій РДА 2015- 

2017 років взяти до відома.

Голова ініціативної групи: Пропоную заслухати звіт Ініціативної групи по 
підготовці до проведення Установчих зборів інститутів громадянського 
суспільства по формуванню Громадської ради при Дарницькій РДА. 
Виступив: Голова ініціативної групи Вітомський Ю.Л. з інформацією про 
роботу ініціативної групи по формуванню ГР.
Виступив: Назаренко Б.С. та запропонував взяти інформацію голови
ініціативної групи до відома.
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Голосували: за” - одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили: інформацію голови ініціативної групи взяти до відома.

Голова ініціативної групи: Для проведення Зборів нам необхідно обрати 
лічильну комісію. Пропоную кількісний склад лічильної комісії в кількості 7 осіб.

Голова ініціативної групи: У кого будуть інші пропозиції щодо кількісного 
складу лічильної комісії?

Інших пропозицій немає? Прошу проголосувати за пропозицію щодо 
кількісного складу лічильної комісії із 7 осіб.

Голосували: “за” - одноголосно.
Голова ініціативної групи: Які є пропозиції щодо персонального складу 

лічильної комісії?
Виступив: Дорійчук Р.М. з пропозицією обрати до складу лічильної комісії 
Лисенко О.П., Карпенко В.В., Сторожука С. А.
Виступила: Гвоздьова С.М. та запропонувала до складу лічильної комісії 
кандидатури Заіки Н.Ф., Одинець С.М., Башлик М. А., Власенко В.О.

Голова ініціативної групи: Чи є інші пропозиції? Якщо інших пропозицій 
не має, то вношу пропозицію голосувати списком.
Хто за обрання лічильної комісії в запропонованому персональному складі, 
прошу голосувати?

Голосували: “за” - одноголосно.
Голова ініціативної групи: Таким чином до складу лічильної комісії обрано:

1. Лисенко О.П.
2. Карпенко В.В.
3. Сторожук С.А.
4.3аіка Н.Ф.
5,Одинець С.М.
6. Башлик М.А.
7. Власенко В.О.

Члени лічильної комісії прошу приступити до виконання своїх обов’язків.
Голова ініціативної групи: Для проведення Установчих зборів нам 

необхідно обрати Головуючого та секретаря Зборів. Які є пропозиції?
Виступила: Гойко Т.О. запропонувала обрати голову ініціативної групи 

Вітомського Ю.Л. головуючим Установчих зборів.
Виступила: Шелест Л.О. з пропозицією обрати головуючого установчих 

зборів Назаренка Б.С.
Виступив: Назаренко Б.С. зняв свою кандидатуру з голосування.
Голова ініціативної групи: Які є ще пропозиції? Якщо інших пропозицій 

не
Головуючий: Ставлю на голосування пропозицію Гойко Т.О. обрати 

Головуючим установчих зборів Вітомського Ю.Л.
Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили: Обрати Головуючим зборів Вітомського Юрія Леонідовича.
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Головуючий: Для продовження роботи Установчих зборів, нам необхідно 
обрати секретаря зборів та запропонував кандидатуру Туркені І.Г.

Головуючий: Чи є ще пропозиції? Інших пропозицій не має. Ставлю на 
голосування.

Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили: Обрати Секретарем зборів Туркеню І.Г.
Секретар зборів зайняв місце в призидії.

Головуючий: Нам необхідно визначитись по порядку денному.
Пропонується наступний проект порядку денного Установчих зборів:

1. Про визначення кількісного складу членів Громадської ради на наступні два
роки.

2. Обрання нового складу Громадської ради при Дарницькій районній в м. Києві
державній адміністрації.

3. Різне
Головуючий: Чи є в учасників установчих зборів зауваження по порядку 

денному? Чи є у кого інші пропозиції? Немає.
Хто за затвердження запропонованого порядку денного. Установчих зборів, 

прошу голосувати.
Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.

Головуючий: Пропоную заслухати Протокол № 1 Лічильної комісії. Слово 
надається Лисенко О.П.

Виступив: Лисенко О.П., який оприлюднив протокол № 1 засідання 
лічильної комісії, відповідно до якого головою лічильної комісії обрано Лисенко 
О.П., секретарем лічильної комісії Заіку Н.Ф.

Головуючий: Чи є у делегатів запитання до доповідача? Немає. Вноситься 
пропозиція затвердити протокол лічильної комісії. Хто за цю пропозицію, прошу 
проголосувати.

Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити Протокол № 1 засідання лічильної комісії.

Головуючий: Переходимо до розгляду наступного питання порядку
денного, насамперед щодо визначення кількісного складу членів Громадської 
ради.

Виступила: Туркеня І.Г. з пропозицією обрати громадську раду в 
кількості 35 осіб.

Головуючий: Шановні учасники установчих зборів, пропоную
підтримати пропозицію Туркені І.Г. та визначити кількісний склад членів 
Громадської ради -  35 осіб. Чи є інші пропозиції?

Головуючий: Інших пропозицій не має,тому ставлю на голосування 
пропозицію щодо складу Громадської ради у кількості 35 осіб.
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Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.

Вирішили: кількісний склад Громадської ради при Дарницькій РДА -  35
осіб.

Головуючий: Переходимо до обрання членів Громадської ради, яке 
відбудеться шляхом рейтингового голосування.'

Голосування за членів громадської ради відбудеться відповідно до 
наступного порядку:

- Прізвища учасників Установчих зборів по формуванню Громадської ради, що 
делеговані інститутами громадянського суспільства, розміщуються порядку 
надходження документів під порядковими номерами від 1 до 122 з 
урахуванням фактичної кількості учасників Установчих зборів, що були 
зареєстровані на момент початку голосування.

- Для візуалізації, на проекторі, що встановлюється таким чином, щоб його 
могли бачити усі учасники Установчих зборів, заносяться порядкові номери 
кандидатів до складу Громадської ради від 1 до фактичної кількості учасників 
Установчих зборів, що були зареєстровані на момент початку голосування. За 
результатами голосування Голова лічильної комісії, за інформацією лічильної 
комісії, буде заносити, навпроти номера Учасника, за якого відбулося 
голосування, кількість голосів. Лічильна комісія веде свій протокол.

- Голосування відбувається мандатом учасника зборів по кожній кандидатурі 
окремо.

- Кожен учасник має можливість проголосувати за кожну кандидатуру. 
Голосування відбувається тільки «ЗА». (Відповідно -  «проти», «утримався» -

немає).
Обраними членами Громадської ради вважаються ті делегати, які набрали 

найбільшу кількість голосів учасників Установчих зборів, що відбувалося шляхом 
рейтингового голосування згідно затвердженого кількісного складу Громадської 
ради.

Таким чином буде відібрано 35 членів Громадської ради, які набрали більшу 
кількість голосів в порівняні з іншими.

Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, 
який оголошується зборам Головою лічильної комісії та передається головуючому 
на Установчих зборах.

Головуючий: Чи є зауваження, пропозиції?
Тоді переходимо до проведення рейтингового голосування.

Проводиться рейтингове голосування по кожній кандидатурі.

Головуючий: Прошу Голову лічильної комісії надати інформацію про результати 
рейтингового голосування.
Виступив: Голова лічильної комісії Лисенко О.П. та надав інформацію про 
результати рейтингового голосування та оголосив список учасників, які під -іас 
рейтингового голосування набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з 
іншими (протокол лічильної комісії про результати рейтингового голосування 
додається).
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Головуючий: Пропоную затвердити список осіб, які були обрані до складу 
Громадської ради при Дарницькій районній в м. Києві адміністрації 2017-2019 р.. 

Голосували: “за” - одноголосно.
Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити склад Громадської ради при Дарницькій РДА згідно до 
додатку до протоколу.

Дозвольте подякувати усім Вам за участь в роботі Зборів.
Оголошую Установчі збори по формуванню Громадської ради при Дарницькій 

районній в м. Києві державній адміністрації закритим.
Звучить гімн...

Головуючий зборів 

Секретар зборів
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СКЛАД
громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на

2017-2019 р.

№ П ІП Н айм енування ІГС1. Адаменко Сергій Григорович Громадська організація «Пайдея»
2. Балабан Ростислав Валерійович Громадська організація «Нокс-Фіш: експертна 

система»
3. Башлик Марія Анатоліївна Громадська організація «Безпека та інновації 

навчальним закладам»
4. Візір Анатолій Дмитрович Благодійна організація «Київський міський 

благодійний фонд «Рідна оселя»
5. Вітомський Юрій Леонідович Громадська організація «Рада батьків міста Києва»
6. Волосян Василь Іванович Фонд соціального захисту ветеранів Великої 

Вітчизняної війни
7. Гвоздьова Світлана Михайлівна Громадська організація «Прогресивні жінки України»
8. Геворгізов Георгій Олегович Друкований засіб масової інформації «Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука»
9. Гойко Тетяна Олексіївна Молодіжна громадська організація «Україна. Молодь. 

Надія»
10. Граб Олександр Володимирович Благодійна організація «Міжнародний волонтерський 

фонд»
11. Дорійчук Роман Миколайович Громадська організація «Дарницька громадська 

варта»
12. Жебчук Іван Васильович Дарницька районна в місті Києві організація 

профспілки працівників освіти і науки України
13. Заіка Надія Федорівна Громадська організація «Закон. Честь. Порядок»
14. Карпенко Валерій Вікторович Київське міське громадське формування з охорони 

громадського порядку та державного кордону
15. Кулабухов Олександр 

Олександрович
Молодіжна громадська організація «Сьогун»

16. Лисенко Олександр Петрович Громадська організація «Антирейдерський союз 
підприємців України»

17. Луценко Геннадій Володимирович Громадська спілка «Асоціація з захисту прав 
житлового будівництва в м. Києві»

18. Мартиненко Василь Савович Громадська організація «Об'єднання «Рада 
громадського самоврядування мікрорайону Бортничі»

19. Міхрін Дмитро Ростиславович Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Союз обдарованої молоді»

20. Назаренко Богдан Станіславович Громадська організація «Громадянський рух 
підтримки реформ»

21. Петриченко Павло Вікторович Київська міська організація «Фізкультурно-спортивне 
товариство «Спартак»

22. Петровський Володимир Борисович Громадська організація «Всеукраїнська громадська 
організація «Всеукраїнський парламент працездатних 
інвалідів»

23. Плахтій Юлія Іванівна Громадська організація «Сонце для дітей»
24. Попенко Олег Іванович Первинна профспілкова організація КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 
Дарницького району м. Києва»

25. Савичев Артем Леонідович Громадська організація «Солідарність жінок»
26. Савчук Сергій Вікторович Друкований засіб масової інформації -  газета 

«Дарниця.орг»



27. Сінцова Наталія Богданівна Молодіжна громадська організація «Асоціація 
«Молодіжний гуртожиток»

28. Сторожук Сергій Анатолійович Громадська організація «Батьківський комітет 
гімназії №315»

29. Тесленко Олег Олегович Громадська організація «Струм» Самоврядування 
територій -  розвиток українських можливостей

ЗО. Токар Ярослава Сергіївна Міжнародний*благо дійний фонд «Волонтерське 
об'єднання «Крила»

31. Туркеня Інна Григорівна Благодійна організація благодійний фонд «Безпечна 
Дарниця»

32. Цепенніков Олександр 
Володимирович

Громадська організація «Спортивно-оздоровчий клуб 
«Київ -  2000»

33. Чуйко Тетяна Миколаївна Громадська організація «Об'єднання «Самопоміч» 
Дніпровського району м. Києва»

34. Шелест Леся Олегівна Громадська організація «Будуймо разом Україну»
35. Щур Вікторія Ігорівна Громадська організація «Здорове людство»

Головуючий зборів Ю.Л.

Секретар зборів Туркеня І.Г.


