
ПРОТОКОЛ 

Установчих зборів щодо формування складу Громадської ради 

при Міністерстві внутрішніх справ України 

 Місто Київ, шосте серпня дві тисячі п’ятнадцятого року 

 Реєстрацію учасників розпочато о 09.00 

Закінчено о 10.00 

Вступне слово Голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу 

Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України Філенка Володимира Пилиповича, 

який повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України націлено на ефективну співпрацю із 

громадською радою та побажав плідної роботи на Установчих зборах. Він повідомив, що до 

ініціативної групи було подано 58 заяв інститутів громадянського суспільства для участі в 

установчих зборах, 52 з яких не відповідали вимогам чинного законодавства, про що їм були 

надіслані відповідні вимоги щодо усунення в установлений строк невідповідності поданих 

документів. 

Відсутні зауваження та усунуто невідповідності документів у 24 інститутів громадянського 

суспільства, які допущені до участі в Установчих зборах. Крім того, ще 2 інститути громадянського 

суспільства, а саме Всеукраїнський конгрес профспілок і Світовий конгрес юристів України 

документи подали до МВС вчасно. Проте через технічні складності документи не дійшли до 

Ініціативної групи і, відповідно, Ініціативна група не мала можливості їх опрацювати. Враховуючи 

виконання цими організаціями Постанови КМУ № 996, Філенко Володимир Пилипович звернувся 

до зборів із пропозицією допустити до участі в Установчих зборах вищезгадані організації, таким 

чином збільшити кількість учасників Установчих зборів до 26 делегатів.  

Окремо Філенко В.П. зазначив, що до участі в Установчих зборах зареєструвалося 22 делегати. Він 

запропонував після прийняття рішення щодо допущення до участі в Установчих зборах де легатів 

від Всеукраїнський конгрес профспілок і Світовий конгрес юристів України видати їм мандати 

учасників Установчих зборів, таким чином збільшивши кількість учасників Установчих зборів до 24 

делегатів. 

Крім того, Філенко В.П. повідомив учасників Установчих зборів про те, що на адресу Ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при МВС надійшли 

письмові звернення від семи організацій, а саме ГО «Водно-моторний Спортивно-фізкультурний 

Клуб «Фенікс», ГО «Спілка човнярів Київщини», ГО «Водно-моторний спортивно-фізкультурний 

клуб «Видубицький», ГО «Громадський люстраційний комітет», ГО «Націонал -Патріотичний Рух 

України», ГО «Європейська поліцейська Асоціація України» та ГО «Всеукраїнська Асоціація 

автомобільних імпортерів і дилерів» з проханням допустити їх до участі в Установчих зборах.  

Він запропонував заслухати представників від цих громадських організацій з мотивів. Також він 

запропонував заслухати представника ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України щодо причин 

відмови цим організаціям приймати участь в Установчих зборах. Філенко В.П. зазначив, що цю 

заяву він передає Голові Установчих зборів після його обрання.  



Виступив представник ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу 

Громадської ради Куцеконь Р.І., який зазначив, що ГО «Водно-моторний Спортивно-фізкультурний 

Клуб «Фенікс», ГО «Спілка човнярів Київщини», ГО «Водно-моторний спортивно-фізкультурний 

клуб «Видубицький» та ГО «Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів» не були 

допущені до Установчих зборів Громадської ради при МВС України як такі, що не відповідають 

вимогам п. 6 абз. 2 Постанови КМУ №996, а ГО «Громадський люстраційний комітет», ГО 

«Націонал-Патріотичний Рух України», ГО «Європейська поліцейська Асоціація України» не були 

допущені до Установчого засідання Громадської ради при МВС України як такі, що не відповідають 

вимогам п. 8 абз. 12 Постанови КМУ № 996. 

Виступила Ковальчук Ольга Олександрівна від ГО «Націонал-Патріотичний Рух України», яка 

повідомила, що вимоги щодо усунення в установлений строк невідповідності поданих документів 

на їх адресу не надходили, тому вони не мали інформації щодо вимоги їх усунення.  

Виступили Семеній Олександр Валерійович від ГО «Громадський люстрацій ний комітет» та 

Шульженко Сергій Григорович від ГО «Європейська поліцейська Асоціація України» з такою ж 

заявою. 

Виступили Зозуля Віктор Миколайович від ГО «Спілка човнярів Київщини», Стріла Володимир 

Олегович від ГО «Водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб «Видубицький» та Паншин 

Артем Святославович від ГО «Водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб «Фенікс» із заявою 

про те, що на їх думку їх діяльність пов¢язана із забезпеченням правопорядку на воді, тому їм не 

можна відмовити від участі в Установчих зборах, як непрофільній організації.  

Виступив Філенко В.П. з пропозицією розглянути можливість включення до Громадської ради при 

МВС України представників зазначених організацій після розгляду їх кандидатур на засіданні 

затвердженої Громадської ради при МВС України, і визначити граничну кількість складу 

Громадської ради при МВС України, враховуючи представників Громадських організацій, що 

письмово звернулися про перегляд їх участі в Установчому засіданні. 

 Установчі збори щодо формування складу Громадської Ради при Міністерстві внутрішніх справ 

України оголошуються відкритими. 

Учасникам зборів оголошується порядок денний Установчих зборів.  

Порядок денний: 

1.    Обрання Лічильної комісії. 

2.    Обрання Голови зборів. 

3.    Обрання Секретаря зборів. 

4.    Затвердження Порядку денного та Регламенту. 

5.    Визначення граничної кількості членів Громадської ради. 

6.    Обрання членів Громадської ради. 

7.    Різне. 

8.    Закриття зборів. 



По першому питанню «Обрання Лічильної комісії»: виступивФіленко Володимир Пилипович і 

запропонував обрати Лічильну комісію шляхом визначення кількісного та персонального складу 

Лічильної комісії. 

 По питанню кількісного складу Лічильної комісії Філенко Володимир Пилипович запропонував 

обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб. 

 

ГОЛОСУВАЛИ по питанню кількісного складу, щодо обрання Лічильної комісії у складі трьох 

осіб: 

 «ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували – 0 учасників. 

 Підрахунок голосів по питанню кількісного складу проводив Філенко В.П.  

Рішення по питанню кількісного складу прийнято одноголосно.  

ВИРІШИЛИ по питанню кількісного складу: обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб. 

  

По питанню персонального складу Лічильної комісії виступили та запропонували свою 

кандидатуру: 

Скринський О. В., Самойленко Т.П., Шапірко В.Г. 

Учасникам роз’яснено, що по кандидатурах до складу Лічильної комісії голосування буде 

проводитись списком. У склад Лічильної комісії ввійдуть 3 (три) кандидати. Крім того, Філенко 

Володимир Пилипович роз’яснив процедуру голосування: картки для голосування: «За», «Проти», 

«Утримались» необхідно тримати піднятими, поки не буде проведено остаточний підрахунок 

голосів. 

 ГОЛОСУВАЛИ за Лічильну комісію у складі Скринського О.В., Самойленко Т.П., Шапірко В.Г.: 

 «ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували – 0 учасників. 

 ВИРІШИЛИ з питання персонального складу Лічильної комісії:до складу Лічильної комісії 

включити Скринського О.В.  Самойленко Т.П., Шапірко В.Г. 



По другому питанню «Обрання Голови зборів»: виступив Філенко Володимир Пилипович, який 

запропонував обрати Головою зборів Захарова Євгена Юхимовича. Інших пропозицій не 

надходило. 

  

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Філенка Володимира Пилиповича обрати Головою зборів Захарова 

Євгена Юхимовича: 

  

«ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

 Рішення за пропозицією Філенка В.П. прийнято одноголосно.  

 ВИРІШИЛИ: обрати Головою зборів Захарова Євгена Юхимовича. 

 По третьому питанню «Обрання Секретаря зборів»: виступив Філенко Володимир Пилипович, 

який запропонував обрати Секретарем зборів Мартиненка Володимира Олександровича. Інших 

пропозицій не надходило. 

 ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Філенка В.П. обрати Секретарем зборів Мартиненка Володимира 

Олександровича: 

 «ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасника; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

  

Рішення за пропозицією Філенка В.П. прийнято одноголосно.  

 ВИРІШИЛИ: обрати Секретарем зборів Мартиненка Володимира Олександровича.  

 По четвертому питанню «Затвердження Порядку денного та Регламенту»:  

Виступив Голова зборів Захаров Євген Юхимович, який запропонував затвердити Порядок денний 

та Регламент. 

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Захарова Є.Ю. затвердити Порядок денний та Регламент.  

 «ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасника; 



«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

 

Рішення за пропозицією Захарова Є.Ю. прийнято одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок денний та Регламент. 

Виступив Секретар Установчих зборів Мартиненко з реплікою про те, що до складу Громадської 

ради при МВС України не може бути допущено депутатів всіх рівнів та осіб, які виконують функції 

держави.  

Виступив Локайчук В.Ф. із заявою про те, що він є депутатом місцевої ради і тому не може бути 

членом Громадської ради при МВС України. Збори прийняли інформацію до відома.  

Виступив Голова зборів Захаров Євген Юхимович, який запропонував визначити, що гранична 

кількість членів Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України має становити не 

більше ніж 30 членів. 

  

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Захарова Є.Ю. щодо визначення граничної кількості членів 

Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України у кількості не більше ніж 30 членів. 

«ЗА» 21 учасник; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 1 учасник; 

Не голосували - 0 учасників. 

 Рішення за пропозицією Захарова Є.Ю. прийнято більшістю голосів учасників.  

 По п’ятому питанню «Визначення граничного кількісного складу Громадської 

ради» ВИРІШИЛИ: визначити, що Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України буде 

складатися не більше ніж із 30 членів. 

 По шостому питанню «Обрання членів Громадської ради»:виступив Мартиненко Володимир 

Олександрович, який запропонував голосувати за персональний склад Громадської ради при МВС 

України шляхом відкритого персонального голосування.  

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Мартиненка В.О. голосувати за персональний склад Громадської 

ради при МВС України шляхом відкритого персонального голосування.  

 «ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 



Вирішили: голосувати за персональний склад Громадської ради при МВС України шляхом 

відкритого персонального голосування. 

Виступив Голова зборів Захаров Є.Ю., який запропонував голосувати за персональний склад 

Громадської ради при МВС України пакетом. 

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Захарова Є.Ю. голосувати за персональний склад Громадської ради 

при МВС України пакетом. 

 «ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

 Рішення за пропозицією Захарова Є.Ю. прийнято більшістю голосів учасників. 

ВИРІШИЛИ голосувати за персональний склад Громадської ради при МВС України пакетом.  

 Учасники Установчих зборів перейшли безпосередньо до вирішення питання «Обрання членів 

Громадської ради»: виступив Мартиненко Володимир Олександрович, який запропонував 

розпочати голосування. 

Голова зборів Захаров Є.Ю. оголосив кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві 

внутрішніх справ України та запропонував проголосувати за персональний склад Громадської 

ради при МВС  України у складі: 

1.Кушнарьов Ігор Володимирович; 

2. Скаліцкий Юрій Олегович; 

3. Олійник Борис Джанович; 

4. Чуріков Юрій Ігорович; 

5. Момот Микола Федорович; 

6. Комірчий Павло Олексійович; 

7. Єржов Олег Вікторович; 

8. Калмиков Дмитро Миколайович; 

9. Маленко Григорій Сергійович; 

10. Скринський Олександр Васильович; 

11. Мартиненко Володимир Олександрович; 

12. Самойленко Тетяна Петрівна; 

13. Васильєв Андрій Олександрович; 



14. Карасик Володимир Олексійович; 

15. Захаров Євген Юхимович; 

16. Марчук Наталія Василівна; 

17. Морогов Андрій Валерійович; 

18. Шапірко Віталій Геннадійович; 

19. Захарченко Михайло Миколайович; 

20. Чорнозуб Ярослав Іванович; 

21. Кабанченко Григорій Володимирович; 

22. Кухарчук Ігор Іванович. 

  

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Захарова Є.Ю. 

«ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

Рішення за пропозицією Захарова Є.Ю. прийнято одноголосно.  

 

ВИРІШИЛИ затвердити персональний склад Громадської ради при МВС України у складі: 

1. Кушнарьов Ігор Володимирович; 

2. Скаліцкий Юрій Олегович; 

3. Олійник Борис Джанович; 

4. Чуріков Юрій Ігорович; 

5. Момот Микола Федорович; 

6. Комірчий Павло Олексійович; 

7. Єржов Олег Вікторович; 

8. Калмиков Дмитро Миколайович; 

9. Маленко Григорій Сергійович; 

10. Скринський Олександр Васильович; 

11. Мартиненко Володимир Олександрович; 



12. Самойленко Тетяна Петрівна; 

13. Васильєв Андрій Олександрович; 

14. Карасик Володимир Олексійович; 

15. Захаров Євген Юхимович; 

16. Марчук Наталія Василівна; 

17. Морогов Андрій Валерійович; 

18. Шапірко Віталій Геннадійович; 

19. Захарченко Михайло Миколайович; 

20. Чорнозуб Ярослав Іванович; 

21. Кабанченко Григорій Володимирович; 

22. Кухарчук Ігор Іванович. 

  

По сьомому питанню «Різне» виступив Кабанченко Г.В., який запропонував створити робочу групу 

по підготовці до першого засідання Громадської ради МВС України у кількості 7 чоловік.  

ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Кабанченка Г.В. 

«ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

  

Рішення за пропозицією Кабанченка Г.В. прийнято одноголосно.  

Вирішили створити робочу групу по підготовці до першого засідання Громадської ради МВС 

України у кількості 7 чоловік. 

Члени Громадської ради при МВС України надали свої пропозиції до персонального складу 

робочої групи по підготовці до першого засідання Громадської ради МВС України.  

Надійшли наступні пропозиції включити до складу робочої групи по підготовці до першого 

засідання Громадської ради МВС України: 

1.    Захаров Євген Юхимович; 

2.    Мартиненко Володимир Олександрович; 

3.    Кабанченко Григорій Володимирович; 



4.    Захарченко Михайло Миколайович; 

5.    Єржов Олег Вікторович; 

6.    Комірчий Павло Олексійович; 

7.    Чуріков Юрій Ігорович. 

  

ГОЛОСУВАЛИ за персональний склад робочої групи по підготовці до першого засідання 

Громадської ради МВС України 

«ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 

  

Вирішили затвердити персональний склад робочої групи по підготовці до першого засідання 

Громадської ради МВС України 

1.    Захаров Євген Юхимович; 

2.    Мартиненко Володимир Олександрович; 

3.    Кабанченко Григорій Володимирович; 

4.    Захарченко Михайло Миколайович; 

5.    Єржов Олег Вікторович; 

6.    Комірчий Павло Олексійович; 

7.    Чуріков Юрій Ігорович. 

 Виступив Кабанченко Г.В., який запропонував Захарова Є.Ю. обрати головою робочої групи по 

підготовці до першого засідання Громадської ради МВС України.  

Виступив Захаров Є.Ю., який взяв самовідвід і запропонував Мартиненка В.О. обрати головою 

робочої групи по підготовці до першого засідання Громадської ради МВС України.  

 ГОЛОСУВАЛИ за пропозицію Захарова Є.Ю. 

«ЗА» - 22 учасника; 

«ПРОТИ» - 0 учасників; 

«Утримались» - 0 учасників; 

Не голосували - 0 учасників. 



  

Вирішили: Мартиненка В.О. обрати головою робочої групи по підготовці до першого засідання 

Громадської ради МВС України. 

 Виступив голова лічильної комісії Скринський О.В. та оприлюднив результати голосування.  

Голова зборів оголошує, що з усіх питань порядку денного голосування проведено, Громадська 

рада при Міністерстві внутрішніх справ України обрана. Новообраним  членам Громадської ради 

роз’яснюється їх обов’язок з’являтися на засідання Громадської ради, виконувати її доручення та 

завдання. Членам новообраної Громадської ради повідомляється, що про час та місце першого 

засідання члени Громадської ради будуть повідомлені належним чином. 

Голова Зборів оголосив Установчі збори щодо формування нового складу Громадської ради при 

Міністерстві внутрішніх справ України закритими. 

 Голова зборів                                                      

Секретар зборів                                                 

  

 


