
Протокол
установчих зборів щодо обрання нового складу

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

06 червня 2017 року
10.00
Зала засідань ПАТ «Київпроект»

Присутні:
- представники інститутів громадянського суспільства, делеговані 

для участі в установчих зборах з обрання нового складу 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) (далі -  Громадська 
рада) - 424 особи (реєстр присутніх додається);

- представники Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі - Департамент суспільних 
комунікацій): Петрова Наталія Петрівна -  начальник відділу 
комунікацій з громадськістю управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю.

Відповідно до рішення ініціативної групи з підготовки установчих 
зборів щодо формування громадської ради при виконавчому органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі -  ініціативна 
група) установчі збори відкриває голова ініціативної групи Назаренко Б.С.

Рішенням ініціативної групи до списку кандидатів до складу Громадської 
ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації) включено 499 представників інститутів 
громадянського суспільства.

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С. з пропозицією закрити реєстрацію 
(424 особи) та відкрити установчі збори з обрання Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) (далі -  установчі збори).

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  одноголосно;
Проти -  0;
Утрималися — 0.



ВИРІШИЛИ:
Закрити реєстрацію та відкрити установчі збори з обрання Громадської ради.

Установчі збори по формуванню Громадської ради при Київській міській 
державній адміністрації оголошуються відкритими.

СЛУХАЛИ:
Картозію Л.Ш., Стацюру Н.І. з вимогою дозволити перебути в актовій залі під 
час проведення установчих зборів усім бажаючим особам без мандатів.

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С. який звернувся до присутніх із 
запитанням: пускати чи ні до актової зали осіб, що не є учасниками установчих 
зборів та не мають мандатів.

ГОЛОСУВАЛИ:
За «пускати» -  80;
Проти «пускати» -  329;
Утрималися «пускати» -  15.

ВИРІШИЛИ:
Не надавати згоду перебувати в актовій залі під час проведення установчих 
зборів осіб, які не включені до списку учасників установчих зборів та осіб, які 
не отримали мандатів.

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С. який озвучив порядок проведення 
установчих зборів:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Установчих зборів.
2. Визначення кількісного складу членів Громадської ради.
3. Обрання членів Громадської ради.

Голосування відбулося м’яким рейтингом. Тобто тільки «за».

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С. з пропозицією визначити кількісний 
склад лічильної комісії.

Учасниками установчих зборів запропоновано кількісний склад лічильної 
комісії - 40 осіб.



СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С., який запропонував проголосувати за 
кількісний склад лічильної комісії - 40 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  одноголосно;
П рот и- 0;
Утрималися -  0.

ВИРІШИЛИ:
Визначити кількісний склад лічильної комісії -  40.

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С. щодо персонального складу лічильної 
комісії.

СЛУХАЛИ:
Учасники установчих зборів внесли пропозиції щодо персонального складу 
лічильної комісії.

Відбулося голосування.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити склад лічильної комісії згідно з додатком.

Після того, як був сформований та затверджений склад лічильної комісії, 
Комісія приступила до виконання своїх обоє ’язків.

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С., який повідомив, що головою 
лічильної комісії відповідно до Протоколу № 1 обрано Оніщенка Д. М., 
секретарем лічильної комісії -  Кудрейка О.М. (протокол №1 засідання 
лічильної комісії додається до протоколу установчих зборів).

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С. з пропозицією визначити процедуру 
голосування щодо обрання Голови установчих зборів: шляхом рейтингового 
голосування або голосування більшістю.

ГОЛОСУВАЛИ «за процедуру рейтингового голосування»:
За -  304;
Проти — 26 ;
Утрималися — 3.



ГОЛОСУВАЛИ «за процедуру голосування більшістю»:
З а -  103;
Проти -  260 ;
Утрималися -  0.

ВИРІШИЛИ:
Процедуру голосування щодо обрання Голови установчих зборів здійснювати 
шляхом рейтингового голосування.

СЛУХАЛИ:
Голову ініціативної групи Назаренка Б.С., який запропонував вносити 
пропозиції щодо кандидатури Голови установчих зборів.

СЛУХАЛИ:
Учасників установчих зборів, які внесли наступні пропозиції щодо кандидатур 
Голови установчих зборів:
-Назаренка Б.С.,
-Марієна І.С.,
-Циганка В.Л.

ГОЛОСУВАЛИ:

№ ПІБ Кількість голосів відданих «ЗА»
1 Назаренко Б.С 245
2 Марієн І.С. 103
3 Циганок В.Л. 50

ВИРІШИЛИ:
Шляхом рейтингового голосування більшістю голосів обрати Головою 
установчих зборів Назаренка Б.С.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С. щодо кандидатури секретаря 
установчих зборів.

СЛУХАЛИ:
Учасників установчих зборів, які внесли наступні пропозиції щодо кандидатури 
секретаря установчих зборів:
-Котлякова Л.К.,
-Циганок В.Л.,



-Валєєва О.І.,
-Марієн І.С.

Валєєва О.І., Марієн І.С. зняли свої кандидатури з голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
№ ПІБ Кількість голосів відданих «ЗА»
1 Котлякова Л.К. 253
2 Циганок В.Л. 91

ВИРІШИЛИ:
Шляхом рейтингового голосування більшістю голосів обрати секретарем 
установчих зборів Котлякову Л.К.
Секретар зборів зайняв робоче місце секретаря в Президії.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який запропонував затвердити 
порядок денний установчих зборів:

1. Звіт Голови Громадської ради попереднього складу з інформацією про 
результати її діяльності за два роки.

2. Про затвердження кількісного складу Громадської ради.
3. Про обрання членів Громадської ради.
4. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  308;
Проти -  0;
Утрималися -  0.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С. з пропозицією встановити регламент 
виступів до 3 хв., запитань до 1 хв. і закінчити збори о 18.00 з можливістю, у 
разі необхідності, продовження.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  290;
П рот и- 0;
Утрималися — 1.



ВИРІШИЛИ:
Встановити регламент виступів до 3 хв., запитань до 1 хв. і закінчити установчі 
збори о 18.00 з можливістю, у разі необхідності, продовження.

СЛУХАЛИ:

Голову установчих зборів Назаренка Б.С. з пропозицією заслухати звіт голови 
Громадської ради 2015-2017 років Калініченка М.В.

Звіт голови Громадської ради 2015-2017 років Калініченка М.В.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С. з пропозицією взяти викладену 
інформацію до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  277;
Проти -  0;
Утрималися -  1.

ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію голови Громадської ради 2015-2017 років Калініченка М.В. 
до відома.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який запропонував учасникам 
установчих зборів внести пропозиції щодо кількісного складу Громадської ради.

СЛУХАЛИ:
Сінцова Г.Л., який вніс пропозицію обрати кількісний склад Громадської ради -  
35 осіб;
Марієн І.С., Калініченко М.В. внесли пропозицію обрати кількісний склад 
Громадської ради -  424 особи;
Циганок В.Л. вніс пропозицію щодо 200 осіб;
Рудкевич Л.С. щодо 70 осіб;
Ще надійшла пропозиція щодо проведення перереєстрації та включення до 
складу Громадської ради всіх, хто пройшов перереєстрацію.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який зазначив, що остання 
пропозиція щодо проведення перереєстрації суперечить нормам постанови



Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 і запропонував підвести риску 
під запропонованими пропозиціями.
СЛУХАЛИ:
Картозію Л.Ш., яка запропонувала провести перереєстрацію, оскільки вона 
бачила, що деякі голосували двома мандатами одночасно.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який ще раз наголосив, що 
проведення перереєстрації суперечить нормам постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.10.2010 № 996.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С. про проведення рейтингового 
голосування щодо кількісного складу Громадської ради:
-35 осіб;
- 424 особи;
- 200 осіб;
- 70 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:
№ Кількісний склад Кількість голосів відданих «ЗА»
1 35 219
2 424 153
3 200 6
4 70 10

СЛУХАЛИ:
Один з учасників установчих зборів запропонував провести повторне 
голосування, оскільки бачив, що під час голосування деякими членами 
лічильної комісії неправильно велися підрахунки голосів.

СЛУХАЛИ:
Голову лічильної комісії Оніщенка Д.М., який заперечив зазначений факт. 

ВИРІШИЛИ:
Шляхом рейтингового голосування більшістю голосів визначити кількісний 
склад Громадської ради -  35 осіб.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який повідомив учасників установчих 
зборів про процедуру голосування за персональний склад Громадської ради, а 
саме: щодо обрання до складу Громадської ради бюлетенями шляхом



рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах 
та кандидатури яких делеговані інститутами громадянського суспільства. 
Кожен учасник установчих зборів може проголосувати за будь-яку кількість 
представників ІГС -  кандидатів до складу Громадської ради.

Для участі в голосуванні, представник ІГС - учасник установчих зборів, 
підходить до столу реєстрації, пред’являє документ, що посвідчує особу та 
мандат, ставить підпис напроти свого прізвища в листі реєстрації. Після цього, 
делегат отримує у члена лічильної комісії бюлетень для голосування.

В бюлетені делегат установчих зборів у відповідній графі ставить 
позначку + або V напроти тих прізвищ, яких хоче обрати до складу Громадської 
ради, а потім заповнений бюлетень опускає у виборчу скриньку.

Після того, як усі проголосували, лічильна комісія збирає заповнені 
бюлетені і проводить підрахунки.

За результатами підрахунків лічильна комісія складає протокол, який 
оголошується учасникам установчих зборів. У разі необхідності проводяться 
переголосування.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який повідомив що наступним 
питанням порядку денного є обрання складу Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації).

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) в особі начальника відділу 
комунікацій з громадськістю управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Петрової Наталії Петрівни передав згідно з актом 
приймання -  передавання (додається) лічильній комісії установчих зборів в 
особі голови Оніщенка Д.М., секретаря лічильної комісії та її членів бюлетені 
для голосування.

Відбулося обрання нового складу Громадської ради.
Учасники зборів проголосували бюлетенями.
Лічильна комісія опрацювала бюлетені та склала відповідний протокол 
(додається).

Голова лічильної комісії передав Голові установчих зборів Назаренку Б.С. 
результати рейтингового голосування для оприлюднення.

СЛУХАЛИ:



Голову установчих зборів Назаренко Б.С., який доповів, що відповідно до 
протоколу лічильної комісії шляхом рейтингового голосування, до складу 
Громадської ради обрали наступних 35 осіб:

1. АДАМЕНКО 
Сергій Григорович ГО «Пайдея»

2. АРАКЕЛЯН 
Артур Олександрович БФ «Народні скарби»

3. БАЛАБАН
Ростислав Валерійович ГО «НОКС ФІШ: експертні системи»

4. БІЛІНСЬКИИ 
Тарас Володимирович ГО «Всеукраїнське об'єднання «Слава нації»

5. БОТЕЗ
В’ячеслав Петрович ГС «Спілка учасників АТО України»

6. БУГЕРА
Вадим Миколайович БО БФ «Підтримка і турбота»

7. ВАЛЄЄВА 
Ольга Іванівна ГО «Спільна країна»

8. ВАЩЕНКО
Володимир Миколайович ВГО «Асоціація рибалок України»

9. ВІТОМСЬКИИ 
Юрій Леонідович ГО «Рада батьків міста Києва»

10. ВОИТЕНКО 
Володимир Васильович

БО «Київський міський благодійний фонд 
«Фудбенк»

11. ГЕВОРГІЗОВ 
Георгій Олегович БО «Безмежне серце»

12. ГОРОБЕЦЬ
Ростислав Станіславович ГО «Об’єднання споживачів «Добробут»

13. ГРАБ
Олександр Володимирович ГО «Громадянська солідарність «Браття»

14. КАРПЕНКО 
Валерій Вікторович

Штаб Київського міського громадського 
формування з охорони громадського порядку 
та державного кордону

15. КОЦЬКО 
Ольга Миколаївна

ГС «Асоціація підприємств та підприємців 
Києва і Київської області»



16. ЛИСЕНКО  
Олександр Петрович ГО «Антирейдерський сою з підприємців  

України»

17. ЛУЦЕНКО
Геннадій Володимирович ГО Асоціація з захисту прав інвесторів 

житлового будівництва в м. Києві

18. М ИСАН
Олександр Іванович ГО «Діти світу. Україна»

19. М ІТКЖ
Сергій Олександрович ГО «Центр розвитку та підтримки молодих 

підприємців «М айбутнє України»

20. М ОРУС
Олександр Васильович ГО «Самооборона Деснянського району 

Києва»

21. МОТІН
Ф едір Олександрович ГО «Демократичний контроль»

22. НАЗАРЕНКО  
Богдан Станіславович ГО «Громадський рух підтримки реформ»

23. ОНІЩ ЕНКО  
Дмитро Миколайович

Асоціація «Телекомунікаційна палата 
України»

24. ПАВЛЕНКО  
Анатолій Микитович БО БФ «Дніпровський»

25. ПАЛІЄВ
Юрій Володимирович

МГО «М іжнародна спілка соціальних 
програм»

26. ПЕТРИЧЕНКО  
Віктор Павлович

КМО «Ф ізкультурно-спортивне товариство 
«Спартак»

27. ПОГРЕБНОИ  
Сергій Петрович

ВГО «Асоціація професіоналів корпоративної 
безпеки України»

28. ПОДЗЕГА
Андрій Олександрович

ГО «СТРУМ . Самоврядування територій -  
розвиток українських можливостей»

29. ПОПЕНКО  
Олег Іванович

Київська міська профспілка працівників 
ЖКГ та сфери послуг Дарницького району

ЗО. СКРИПКА  
Сергій Миколайович ГО «Всеукраїнське лікарське товариство»

31. ТРОФІМЧУК  
Костянтин Вікторович БО «Ш лях до майбутнього»

32. ТУРКЕНЯ  
Інна Григорівна БО БФ «Безпечна Дарниця»



33. ЧЕСАК
Віктор Сергійович ГО «ТСЗСУВМФ «Цивільний корпус «Азов»

34. ШЕСТАКОВА 
Катерина Юріївна ВГО «Асоціація підприємств організовуючих 

харчування у навчальних закладах»

35. ШКУЛІИ 
Євген Валерійович ГО «Українська федерація натурального 

пауерліфтінгу»

Загальний список з результатами рейтингового голосування буде оприлюднено 
відповідно до вимог чинного законодавства.

СЛУХАЛИ:
Голову установчих зборів Назаренка Б.С., який привітав новообраний склад 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації). Повідомив, що протокол установчих зборів 
протягом трьох днів буде переданий до КМДА. Оголосив установчі збори 
закритими.

Г олова 

Секретар



Додаток 1 до протоколу установчих зборів

Список персонального складу лічильної комісії установчих зборів з обрання 
складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1. Балабан
Ростислав Валерійович

2 . Бєляєв
Олександр Іванович

3 . Білецький 
Віталій Васильович

4 . Богатова
Софія Вячеславівна

5 . Ботез
В ’ячеслав Петрович

6 . Віровцев
Володимир Юрійович

7 . Власенко
Вадим Олександрович

8 . Галась
Олександр Леонідович

9 . Граб
Сергій Володимирович

10 . Денисенко 
Яків Андрійович

11 . Дрюченко 
Валерій Васильович

12 . Забуга
Володимир Іванович

13 . Застольська
Вероніка Володимирівна

14 . Іванова
Любов Михайлівна

15. Карпенко
Валерій Вікторович

16. Касян
Олег Вікторович

17 . Кочергіна 
Варвара Вікторівна

18 . Кудрейко
Олександр Миколайович

19 . Кулик
Олег Володимирович



20 . Левченко
Олександр Віталійович

2 1 . Лисенко
Микита Олександрович

2 2 . Мальчевський 
Микита Ігоревич

2 3 . Мілоградський 
Володимир Ернестович

2 4 . Мітюк
Сергій Олександрович

2 5 . Одінцова
Марина Леонідович

2 6 . Олійник
Олена Михайлівна

2 7 . Оніщенко
Дмитро Миколайович

2 8 . Папоян
Арутюн Микаелі

2 9 . Пастернак
Євген Любомирович

3 0 . Перетяка 
Олег Павлович

3 1 . Петриченко 
Павло Вікторович

3 2 . Попітченко 
Руслан Миколайович

33 . Савичев
Артем Леонідович

34 . Селюк
Ірина Миколаївна

3 5 . Сторожук
Сергій Анатолійович

36 . Сулейманов
РауфІлгарОгли

37 . Тітаренко
Людмила Анатолівна

3 8 . Трофімчук
Костянтин Вікторович

3 9 . Швидь
Андрій Миколайович

4 0 . Ющенко
Олександр Степанович


