
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова установчих зборів 
 
________________В.Левіна  

 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 від 28/03/16 
 

засідання установчих зборів з обрання складу консультативного органу при 
департаменті благоустрою з питань захисту тварин 

 
 
 

28.03.2016                                                                                                                              м. Київ,                                                                          
вул. Дегтярівська, 31, каб. 201 

 
 

 
Присутні: Василець О.М., Сібілєва О.В., Гайдамака Т.В., Зацаринна А.В., Левіна В.О., 
Цудікова А.Ф., Шульженко І.О., Андрос О.Є., Гура Д.М., Мезінова О.В., Стаднік В.Г., Швець 
Т.П., Березовська Т. 
 
Відсутні: Станішевська І.В. (голосувала в телефонному режимі) 
 
 
Порядок денний: 

1. Доповідь Голови Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування 
складу консультативного органу при Департаменті міського благоустрою та 
збереження природного середовища з питань захисту тварин щодо порядку денного, 
внесення пропозицій і голосування. 

2. Обрання лічильної комісії установчих зборів.  
3. Обрання голови установчих зборів з числа кандидатів. 
4. Обрання секретаря установчих зборів. 
5. Оголошення президії. 
6. Обрання консультативного органу з питань захисту тварин з повним складом. 
7. Визначення назви консультативного органу. 
8. Обрання форми голосування. 
9. Обрання голови консультативного органу при департаменті благоустрою з питань 

захисту тварин. 
10. Обрання співголови (заступника голови) консультативного органу при департаменті 

благоустрою з питань захисту тварин. 
11. Обрання секретаря  консультативного органу при департаменті благоустрою з питань 

захисту тварин. 
12. Обговорення питань створення положення про консультативний орган. 
 

1-ше питання порядку денного: 
 
Слухали:  



- Василець Оксану Миколаївну–начальника управління організаційного забезпечення 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища з 
пропозицією в зв’язку з відсутністю Станішевської І.В. з поважної причини з 
прийняти її голос в телефонному режимі. 

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.  
 
Вирішили: 

1. Зараховувати голос Станішевської І.В. в телефонному режимі. 
 
2-ге питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Василець Оксану Миколаївну–начальника управління організаційного забезпечення 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища з 
пропозицією обрати склад лічильної комісії в кількості однієї особи – Шульженко І.О. 

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.  

 
Вирішили: 

1. Обрати Шульженко І.О. до складу лічильної комісії. 
  
3-тє питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Василець Оксану Миколаївну–начальника управління організаційного забезпечення 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища з 
пропозицією обрати голову установчих зборів з числа учасників установчих зборів. 

2. Мезінову Олександру з пропозицією обрати головою установчих зборів Левіну 
Віолету. 

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.  

 
Вирішили: 

1. Обрати головою установчих зборів Левіну Віолету. 
 

4-те питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Василець Оксану Миколаївну–начальника управління організаційного забезпечення 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища з 
пропозицією обрати секретаря установчих зборів з числа учасників установчих зборів. 

2. Шульженко Ірину з пропозицією обрати секретарем установчих зборів Стаднік 
Вікторію. 

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.  

 
Вирішили: 

1. Обрати секретарем установчих зборів Стаднік Вікторію. 
 
 

5-те питання порядку денного: 



Слухали:  
1. Василець Оксану Миколаївну–начальника управління організаційного забезпечення 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, яка 
оголосила президію установчих зборів в складі голови установчих зборів Левіної 
В.О., секретаря установчих зборів Стаднік В.Г. та представника лічильної комісії 
Шульженко І.О,. 

 
6-те питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Голову установчих зборів Левіну В.О. яка внесла пропозицію проголосувати списком 
за склад консультативного органу та оголосила склад учасників установчих зборів: 
Гайдамака Т.В., Зацаринна А.В., Левіна В.О., Цудікова А.Ф., Шульженко І.О., Андрос 
О.Є., Гура Д.М., Мезінова О.В., Стаднік В.Г., Швець Т.П., Березовська Т. 
Станішевська І.В. 
 

Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.  
 
Вирішили: 

1. Затвердити склад учасників установчих зборів списком у кількості 12 учасників зборів 
та долучити до участі у роботі консультативного органу депутата Київської міської 
ради. Визначити загальну кількість осіб 13. 

 
7-ме питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Голову установчих зборів Левіну В.О. яка внесла пропозицію визначити назву 
консультативного органу. 

2. Цудікову А.Ф. запропонувала надати назву консультативному органу «комісія при 
департаменті благоустрою з питань захисту тварин». 

 
Голосували: «За» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» -1. 
Рішення прийнято.  
 
Вирішили: 

1. Затвердити назву для консультативного органу - «комісія при департаменті 
благоустрою з питань захисту тварин». 
 

8-ме питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Голову установчих зборів Левіну В.О. яка внесла пропозицію обрати форму 
голосування та поставила на голосування обрати відкриту форму. 

 
Голосували: «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.  
 
Вирішили: 

1. Обрати відкриту форму голосування. 
 
 



9-те питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Голову установчих зборів Левіну В.О. яка внесла пропозицію обрати голову 
консультативного органу при департаменті благоустрою з питань захисту тварин. 

2. Гайдамаку Т. В., яка запропонувала обрати головою консультативного органу при 
департаменті благоустрою з питань захисту тварин Мезінову О.В. 

3. Станішевську І.В., яка запропонувала обрати головою консультативного органу при 
департаменті благоустрою з питань захисту тварин Левіну В.О. 

4. Шульженку І.О., яка запропонувала провести рейтингове голосування з цього 
питання. 

5. Гуру Д.М., яка запропонувала обрати головою консультативного органу при 
департаменті благоустрою з питань захисту тварин Шульженко І.О. 

6. Шульженко І.О., яка відкликала свою кандидатуру.  
 

Голосували:  
2.Щодо обрання головою консультативного органу Мезінову О.В.: 
«За» - 9. «Проти» - 0. «Утримались» - 3. 
 
Голосували:  
3.Щодо обрання головою консультативного органу Левіну В.О.: 
«За» - 7. «Проти» - 0. «Утримались» - 5. 
 
Рішення прийнято.  
 
Вирішили: 

1. Обрати головою консультативного органу при департаменті благоустрою з питань 
захисту тварин Мезінову О.В. 

 
10-те питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Шульженко І.О., яка внесла пропозицію обрати співголовою консультативного органу 
при департаменті благоустрою з питань захисту тварин Левіну В.О. 

Голосували:  
 «За» - 11. «Проти» - 0. «Утримались» - 1. 
Рішення прийнято.  
 
Вирішили: 

1. Обрати співголовою консультативного органу при департаменті благоустрою з питань 
захисту тварин Левіну В.О. 

 
11-те питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Шульженко І.О., яка внесла пропозицію обрати секретарем консультативного органу 
при департаменті благоустрою з питань захисту тварин Стаднік В.Г. 

Голосували:  
 «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято одноголосно.  
 
 



Вирішили: 
1. Обрати секретарем консультативного органу при департаменті благоустрою з питань 

захисту тварин Стаднік В.Г.  
 
12-те питання порядку денного: 
 
Слухали:  

1. Левіну В.О. яка внесла пропозицію обговорити створення положення про 
консультативний орган при департаменті благоустрою з питань захисту тварин. 

2. Василець О.М., яка внесла пропозицію взяти за основу для створення положення про 
консультативний орган при департаменті благоустрою з питань захисту тварин 
Розпорядження № 70 від 11.02.2016 р. та Постанову № 996 від 3.11.2010 р. 

3. Левіну В.О. яка внесла пропозицію проголосувати терміни дії консультативного 
органу 1 рік, 2 роки та 3 роки. 

4. Левіну В.О. яка внесла пропозицію визначити періодичність проведення зборів 
консультативного органу  1 раз на місяць, 1 раз на два місяця, 1 раз в квартал. 

5. Левіну В.О. яка внесла пропозицію визначити кількість присутніх учасників зборів в 
кількості 7 осіб (50%+1) як мінімальну необхідну для того, щоб збори вважались 
легітимними. 

6. Левіну В.О. яка внесла пропозицію проголосувати умови виключення з учасників 
консультативного органу у разі, якщо учасник пропустив три засідання органу 
поспіль без делегування від свого імені іншого прийнятного кандидата в письмовому 
вигляді (електронному або на папері). 

7. Андроса О.Є. який запропонував затвердити в положенні про консультативний орган 
процедуру саморозпуску консультативного органу.  

8. Мезінову О., яка запропонувала  визначити процедуру саморозпуску шляхом 
голосування в повному складі учасників органу.   

9. Гайдамаку Т., яка запропонувала прописати в положенні процедуру відкликання та 
узгодження нових кандидатур на вакантне місце в консультативному органі. 

10. Левіну В.О., яка запропонувала прописати в положенні право консультативного 
органу створювати робочі групи, організаційні комітети та інші допоміжні групи. 

 
Голосували:  
 
3. Щодо терміну дії консультативного органу 1 рік, 2 роки та 3 роки: 
-термін дії 3 роки:  

 «За» - 7. «Проти» - 3. «Утримались» - 2.  
- термін дії 2 роки: 

 «За» - 5. «Проти» - 2. «Утримались» - 5. 
Рішення прийнято. 
 
 4. Щодо періодичності проведення зборів: 
-1 раз на місяць: 

 «За» - 2. «Проти» - 7. «Утримались» - 3.  
-1 раз на 2 місяці: 

 «За» - 7. «Проти» - 1. «Утримались» - 4. 
-1 раз в квартал: 

«За» - 5. «Проти» - 4. «Утримались» - 3. 
Рішення прийнято.  
 
5. Щодо визначення необхідної кількості учасників зборів в кількості 7 осіб (50%+1) як 
мінімальну необхідну для того, щоб збори вважались легітимними. 



 «За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно.  
 
6.Щодо постановки на голосування питання виключення учасника з консультативного 
органу у разі, якщо учасник пропустив три засідання органу поспіль без делегування від 
свого імені іншого прийнятного кандидата в письмовому вигляді (електронному або на 
папері). 
«За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно.  
 
7.Щодо проведення процедури саморозпуску консультативного органу шляхом голосування 
в повному складі учасників органу. 
«За» - 12. «Проти» - 0. «Утримались» - 0.  
Рішення прийнято одноголосно.  
 
Вирішили: 
3. Установити термін дії консультативного органу при департаменті благоустрою з питань 
захисту тварин 3 роки.  
4.Установити періодичність проведення зборів консультативного органу при департаменті 
благоустрою з питань захисту тварин 1 раз на 2 місяці.  
5. Визначити  кількість присутніх учасників зборів 7 осіб (50%+1), як мінімальну необхідну 
для того, щоб збори вважались легітимними. 
6. Ставити на голосування питання виключення учасника з консультативного органу у разі, 
якщо учасник пропустив три засідання органу поспіль без делегування від свого імені іншого 
прийнятного кандидата в письмовому вигляді (електронному або на папері). 
7. Затвердити в положенні про консультативний орган процедуру саморозпуску 
консультативного органу шляхом голосування в повному складі учасників органу.  
 
 
 
Протокол вела         В. Стаднік. 


