
Протокол 

звітно-виборчої Конференції  жителів за місцем проживання 

в межах території діяльності органу самоорганізації населення  

 «Комітет  мікрорайону «Русанівка» м. Києва (ОСН «КМ «Русанівка»)  

 

23 грудня 2017 року                                                          вул. Ентузіастів, 43/1 

Присутні:  

1) делегати звітно-виборчої конференції в кількості 34 осіб (список 

додається); 

2) учасники звітно-виборчої конференції в кількості 12 осіб (список 

додається).        

 

1. Обрання голови та секретаря звітно-виборчої Конференції жителів за 

місцем проживання 

 

СЛУХАЛИ: делегата Вересюка Л.О., який запропонував відкритим голосуванням 

обрати головою та секретарем звітно-виборчої Конференції жителів за місцем 

проживання в межах території діяльності ОСН «КМ «Русанівка» мешканців 

Русанівки Нєстєркова А.Є. та Поплавську А.М.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                               
«За»  –  34; 

«Проти» – ; 
«Утримались» – ; 
«Не голосували» – ; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Обрати голову  конференції : 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса 

Нєстєркова Андрія 

Євгенійовича 

1957 154, вул. Русанівська набережна, буд. 

20, кв. 29, м. Київ, 02154 

2.  Обрати секретаря конференції :  
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса 

Поплавську Аллу 

Миколаївну 

1960 вул. Русанівська набережна, буд. 18/1, 

кв. 126, м. Київ, 02154 

 

2. Про легітимність звітно-виборчої Конференції  жителів за місцем 

проживання 

СЛУХАЛИ: керівника ОСН «КМ «Русанівка», голову звітно-виборчої 

конференції Нєстєркова А.Є. з інформацією про: 

1) розташовані в межах території діяльності ОСН «КМ «Русанівка» 47 

житлових будинків за такими адресами: 

- вулиця Ентузіастів, будинки №№ 3, 3/1, 5, 5/1, 39, 41, 41/1, 43, 45, 45/1, 47, 

47/1; 

- вулиця Русанівська набережна, будинки №№ 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12,  
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14/1, 16, 18, 18/1, 20, 22, 24/51; 

- вулиця Шамо, будинки №№ 1/5, 3, 7, 13, 13-а, 15, 19, 19/1; 

- бульвар Русанівський,  будинки №№ 1, 2/8, 3, 4, 5, 6, 8,  9, 10, 11/11, 12.  

2) чисельність мешканців, які на законних підставах (зареєстровані за місцем 

проживання) проживають у них – 11789  осіб; 

3) чисельність мешканців, які на законних підставах (зареєстровані за місцем 

проживання) проживають у них, досягли 18 років і мають право голосу – 9128   

осіб; 

4) кількість обраних жителями цих будинків 56 делегатів конференції жителів за 

місцем проживання. 

 

ВИСТУПИЛИ: секретар ОСН «КМ «Русанівка», секретар звітно-виборчої 

конференції Поплавська А.М. з інформацією про зареєстрованих делегатів в 

кількості 34 осіб та учасників в кількості 12 осіб звітно-виборчої Конференції 

жителів за місце проживання і запропонувала вважати цю Конференцію 

легітимною. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – ; 
«Утримались» – ; 
«Не голосували» – ; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію керівника ОСН «КМ «Русанівка», голови звітно-виборчої 

конференції Нєстєркова А.Є. взяти до відома. 

2.2. Звітно-виборчу Конференцію жителів за місцем проживання вважати 

легітимною. 

 

3. Затвердження порядку та регламенту звітно-виборчої Конференції жителів 

за місцем проживання 

 

СЛУХАЛИ: голову звітно-виборчої конференції Нєстєркова А.Є. про такий 

порядок денний та регламент: 

«ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови та секретаря звітно-виборчої Конференції жителів за 

місцем проживання. 

2. Про легітимність звітно-виборчої Конференції  жителів за місцем 

проживання. 

3. Затвердження порядку денного та регламенту звітно-виборчої Конференції 

жителів за місцем проживання. 

4. Про звіт органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Русанівка» м. Києва за період діяльності. 

5. Обрання лічильної комісії. 

6. Обрання керівника, секретаря та членів органу самоорганізації населення 
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«Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва. 

7. Різне. 

РЕГЛАМЕНТ: 

1. Визначення легітимності звітно-виборчої Конференції  жителів за місцем 

проживання – 2 хв. 

2. Затвердження порядку денного та регламенту звітно-виборчої Конференції 

жителів за місцем проживання – 5 хв. 

3. Звіт і його обговорення – 30 хв. 

4. Виступи та запитання з місця – 3 хв. 

5. Відповіді на запитання – 3 хв.». 

Нєстєрков А.Є. запропонував надати свої пропозиції до них і у разі їх відсутності 

затвердити цей порядок денний та регламент. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – ; 
«Утримались» – ; 
«Не голосували» – ; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний та регламент звітно-виборчої Конференції жителів 

за місцем проживання у запропонованій редакції. 

 

4. Про звіт органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Русанівка» м. Києва за період діяльності 

 

СЛУХАЛИ: секретаря звітно-виборчої конференції Поплавську А.М. про надання 

слова з цього питання керівнику ОСН «КМ «Русанівка» Нєстєркова А.Є. 

 

ВИСТУПИЛИ: керівник ОСН «КМ «Русанівка» Нєстєрков А.Є. із звітом про 

діяльність ОСН «КМ «Русанівка». 

Секретар звітно-виборчої конференції Поплавська А.М. запропонувала взяти до 

відома цей звіт. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  31; 

«Проти» – ; 
«Утримались» – 3; 
«Не голосували» – ; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до відома оголошений звіт про діяльність ОСН «КМ «Русанівка» . 
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5. Про обрання лічильної комісії звітно-виборчої Конференції жителів за 

місцем проживання 

 

СЛУХАЛИ: голову звітно-виборчої конференції Нєстєркова А.Є., який 

запропонував делегатам визначитися з чисельним та персональним складом 

лічильної комісії.  

 

5.1. ВИСТУПИЛИ:  

Делегат Вересюк Л.О. запропонував обрати лічильну комісію з 3 осіб. 

Делегат Россол О.М. запропонувала обрати лічильну комісію з 5 осіб. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

- за 3 особи 
«За»  –  27; 

«Проти» – 7; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

- за 5 осіб 
«За»  –  7; 

«Проти» – 27; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: голова та інші члени. 

 

5.2. ВИСТУПИЛИ:  

Делегат Зленко Л.В. запропонувала головою лічильної комісії Пілютіну С.Ю.   

Делегат Журавльова Н.В. запропоновувала членом лічильної комісії обрати   

Россол О.М. 

Делегат Беренбейн І.С. запропонувала обрати членом лічильної комісії 

Шереметову Н.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – ; 
«Утримались» – ; 
«Не голосували» – ; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати лічильну комісію у такому складі:  

голова Пілютіна Світлана Юріївна,  

члени Шереметова Надія Василівна та  Россол Ольга Михайлівна.  
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6. Про затвердження бюлетеня для таємного голосування з обрання 

керівника, секретаря та інших членів ОСН «КМ «Русанівка» 
  

6.1. СЛУХАЛИ: голову звітно-виборчої конференції Нєстєркова А.Є., який 

проінформував про затвердження установчою конференцією 2007 року 

чисельності складу ОСН «КМ «Русанівка» у 13 осіб і здійснення голосування за 

кандидатури до його складу за рейтинговим принципом.  

Нєстєрков А.Є. повідомив про складання повноважень члена ОСН Корогодовим 

П.М. згідно з наданою заявою. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Делегат Мелушев М.Д. запропонував змінити чисельний склад ОСН з 13 на 15 

осіб. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

- за 15 осіб 
«За»  –  13; 

«Проти» – 21; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

- за 13 осіб 
«За»  –  27; 

«Проти» – 7; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Залишити чисельний склад ОСН «КМ «Русанівка» у кількості 13 осіб. 

 

6.2. СЛУХАЛИ: голову звітно-виборчої конференції Нєстєркова А.Є., який 

запропонував обговорити пропозиції кандидатур для їх включення у бюлетень 

таємного голосування з обрання персонального складу ОСН «КМ «Русанівка». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Делегат Міхальченко О.С. запропонувала кандидатуру жителя Мартинової 

Наталії Павлівні. 

Делегат Чунаєв О.Е. запропонував кандидатуру жителя Журавльової Наталії 

Василівни. 

Делегат Россол О.М. запропонувала кандидатуру жителя Берейбейн Інеси 

Самійлівни. 

Делегат Россол О.М. запропонувала кандидатуру жителя Горелова Олексія 

Анатолійовича.  
 

За результатами обговорення голова звітно-виборчої конференції Нєстєрков А.Є. 

запропонував затвердити бюлетень для таємного голосування з обрання 



 

 6 

керівника, секретаря та інших членів органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Русанівка» м. Києва  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – –; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити бюлетень для таємного голосування з обрання керівника, заступника 

(заступників) керівника, секретаря та інших членів органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва із наступними особами: 

1. Керівник Нєстєрков Андрій Євгенійович; 

2. Секретар Поплавська Алла Миколаївна;                                                                                   

3. Вересюк Леонід Олексійович; 

4. Індукаєв Володимир Костянтинович;                                                              

5. Корецька Галина Миколаївна;                                                              

6. Міхальченко Ольга Сергіївна;                                                              

7. Обухов Сергій Борисович;                                                                                  

8. Пономарьова Олена Анатоліївна;                                                                          

9. Трушечкіна Серафіма Юхимівна;                                                                                  

10. Чунаєв Олександр Едуардович;                                                                   

11. Мартинова Наталія Павлівна;                                                                                    

12. Журавльова Наталія Василівна;                                                                                   

13. Берейбейн Інеса Самійлівна;                                                                                    

14. Горелов Олексій Анатолійович. 

                                                                                    

Голова звітно-виборчої конференції Нєстєрков А.Є. оголосив про початок 

проведення процедури таємного голосування з обрання персонального складу 

ОСН «КМ «Русанівка». 

Проведено процедуру таємного голосування. 

Голова звітно-виборчої конференції Нєстєрков А.Є. оголосив про завершення 

таємного голосування за персональний склад ОСН «КМ «Русанівка» . 

Після завершення роботи Лічильної комісії її голова оголосить результати 

таємного голосування і звітно-виборча конференція жителів за місцем 

проживання прийме відповідне рішення.  

 

7. Виступ депутата Київради Маляревича О.В. і запитання до нього 

 

Звернення жителів: 

- Коваль І.М. запропонувала зробити маршрут автобусу № 48 за такою схемою:   

станція м. «Лівобережна» – вул. Ентузіастів – вул. Русанівська набережна – 

станція м. «Лівобережна». Якщо це не буде можливим, зняти маршрутні таксі 249 

з маршруту автобусу № 49 і замінити їх на автобуси. 
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- Креденцер О.Г. запропонував зареєструвати на сайті Президента України 

електронну петицію стосовно заборони як незаконно спорудженої автомийки за 

адресою: вул. Ентузіастів (навпроти готелю «Славутич»); 

- Поліщук Є.М.  виступила щодо благоустрою на Русанівці та поливу дерев на 

бул. Шамо та Русанівській набережній і запропонувала встановити систему 

поливу та захист її від знищення і крадіжок; 

- Мартинова Н.П. виступила з пропозицією благоустрою Русанівського каналу та 

Парку відпочинку на Русанівській набережній у зв’язку з його незавершеною 

реконструкцією; 

- Щедракова М.Я. запитала про те, яким чином відбираються будинки для заміни 

вікон; 

- Журавльова Н.В. запитала про те, хто є власником розміщеної на вул. 

Русанівська набережна, 10б автостоянки і коли буде проведена реконструкція 

спортивних майданчиків за адресою: вул. Русанівська набережна, 10/1; 

- Чунаєв О.Е. повідомив про направлення ОСН КМ «Русанівка» 12 листів до 

депутатів Київради щодо побудови та діяльності незаконної автомийки, 

проінформував про проведення засідань 2-х постійних комісій Київради без участі 

депутата Київради Маляревича О.В. і запропонував йому взяти участь у третій 

постійній комісії Київради з цього питання, на що було отримано його згоду на 

таку участь з проханням попередньо проінформувати про дату її засідання 

- Нєстєрков А.Є. запропонував продовжити спільну працю ОСН з депутатом.  

 

Лічильна після завершення таємного голосування перерахувала бюлетені та 

провела їх підрахунок, після чого нею було складено відповідний протокол.  

 

8. Про підрахунок бюлетенів та затвердження персонального складу 

ОСН «КМ «Русанівка»  
 

Голова звітно-виборчої конференції Нєстєрков А.Є. оголосив про завершення 

роботи лічильної комісії і надав слово її голові Пілютіній С.Ю.                                                                                                                             

СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії Пілютіну С.Ю. про підсумки  таємного                                                                         

голосування з обрання персонального складу ОСН «КМ «Русанівка», яка 

запропонувала делегатам конференції їх затвердити (протокол додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – –; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити за результатами таємного голосування персональний склад         

ОСН «КМ «Русанівка» у кількості 13 осіб у складі: 

- керівник Нєстєрков Андрій Євгенович; 

- секретар Поплавська Алла Миколаївна; 
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- Берейбейн Інеса Самійлівна; 

- Вересюк Леонід Олексійович; 

- Горелов Олексій Анатолійович; 

- Журавльова Наталія Василівна; . 

- Корецька Галина Миколаївна; 

- Мартинова Наталія Павлівна; 

- Міхальченко Ольга Сергіївна; 

- Обухов Сергій Борисович; 

- Пономарьова Олена Анатоліївна;                                                                          

-  Трушечкіна Серафіма Юхимівна;                                                                                  

- Чунаєв Олександр Едуардович. 

                                                                   

9. Про визначення питання оплати праці керівників органу самоорганізації 

населення «Комітет  мікрорайону «Русанівка» м. Києва 
СЛУХАЛИ: голову звітно-виборчої конференції Нєстєркова А.Є. про те, що 

згідно з  частиною 2 статті 21 Закону України «Про органи самоорганізації 

населення» керівник і секретар ОСН «КМ «Русанівка»  можуть  працювати  в  

ньому  на  постійній  основі з оплатою їх праці за рахунок коштів,  переданих 

органу самоорганізації населення з міського бюджету та відповідно до штатного 

розпису. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Керівник ОСН «КМ «Русанівка» Нєстєрков А.Є. та секретар ОСН «КМ                                                                                              

«Русанівка» Поплавська А.М. повідомили, що згодні працювати в                                                    

органі самоорганізації населення на постійній  основі з оплатою їх праці за 

рахунок коштів,  переданих органу самоорганізації населення з міського бюджету 

та відповідно до штатного розпису. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – –; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Керівник ОСН «КМ «Русанівка» Нєстєрков А.Є. та секретар ОСН «КМ 

«Русанівка» Поплавська А.М. працюватимуть в органі самоорганізації                                                   

населення на  постійній  основі з оплатою їх праці за рахунок коштів,  переданих 

органу самоорганізації населення з міського бюджету та відповідно до 

штатного розпису. 

 

10. Про ініціювання місцевої ініціативи щодо негайного відновлення  

автостоянки в раніше визначених межах її території за адресою:                   

вул. Ентузіастів, 1-Б, припинення на цьому місці незаконної діяльності 

автомийки та демонтажу місць для миття автомашин. 
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СЛУХАЛИ: голову звітно-виборчої конференції Нєстєркова А.Є. про те, що у 

цьому році була незаконна побудована і у жовтні поточного року розпочала свою 

діяльність зазначена автомийка. ОСН «КМ «Русанівка» була зроблена велика 

робота відповідно до його представницького статусу, але поки що нами не 

отримано дієвих результатів. Тому стає актуальним застосувати такий інструмент 

міської демократії як ініціювання відповідної місцевої ініціативи. 

Нєстєрков А.Є.  надав слово делегату Чунаєву О.Е. для виступу з цього питання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Делегат Чунаєв О.Е. звернувся до делегатів конференції з пропозицією 

підтримати цю ініціативу і взяти активну участь у її реалізації в установленому 

законодавством порядку. Чунаєв О.Е. запропонував на підтримку цієї ініціативи 

на конференції прийняти рішення такого змісту:  

«Органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києву 

надати організаційну та технічну підтримку її здійсненню. 

Делегатам звітно-виборчої конференції за місцем проживання провести 

відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями своїх та інших 

житлових будинків для їх залучення до цієї ініціативи.». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За»  –  34; 

«Проти» – –; 
«Утримались» – –; 
«Не голосували» – –; 
«Всього було присутніх мешканців під час даного голосування» – 34. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києву 

надати організаційну та технічну підтримку її здійсненню. 

Делегатам звітно-виборчої конференції за місцем проживання провести 

відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями своїх та інших 

житлових будинків для їх залучення до цієї ініціативи. 

 

11. Різне 

ВИСТУПИЛИ: керівник ОСН «КМ «Русанівка» Нєстєрков А.Є. з проханням до 

делегатів та мешканців Русанівки прийняти участь у розробці  Програми 

діяльності органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка»   

м. Києва на наступний період його діяльності і передати їх на розгляд нового 

складу ОСН «КМ «Русанівка». У матеріалах, які були роздані делегатам та 

учасникам, зазначені напрями діяльності ОСН «КМ «Русанівка», які пропонується 

заповнити. 

Голова звітно-виборчої конференції   ____________________  /А.Є. Нєстєрков/  
                                                                                                                  (підпис)                                  
 

Секретар звітно-виборчої конференції __________________ /А.М. Поплавська/                
                                                                                                                     (підпис) 


