
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

виїзного засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, вул.Райдужна, 12,  

Середня загальноосвітня школа № 234 

актова зала       03 вереня 2015 року, 18.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні:  

22 члени Громадської ради (список додається), секретар Громадської ради 

Черевко Н.П.  

 

На виїзному засіданні  Громадської ради були присутні: 
  

1. Загородня Алла Вікторівна – заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

2. Загородня Тетяна В’ячеславівна  - начальник аналітичного відділу 

Державної служби України по контролю за наркотиками. 

3. Казмірчук Тетяна Миколаївна - психолог психоневрологічної лікарні 

№2. 

4. Гуменюк Ольга Павлівна - заступник начальника управління охорони 

здоров’я Дніпровського району 

5. Голубєв Олексій Вадимович – головний спеціаліст відділу 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Слухали: Голову Громадської ради  Павленка А.М., який запропонував 

розпочати засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Вирішили: Відкрити засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 



Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Мітюк С.О., 

Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Мітюк 

С.О., Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Голосували: «за» -  22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

ухвалити  наступний порядок денний: 

1. Про припинення діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр 

адиктологічної медицини» (проспект Ватутіна, 2а). 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Щодо рішення сесії Київради сьомого скликанн від 23 лмпня 2003 року 

«про управління районами в м. Києві».   

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

запропонований головою Громадської ради Павленком А.М. 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

наступний регламент засідання Громадської ради:  

- для доповідачів по порядку денному – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплик  - до 1 хв. 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

Вирішили: Затвердити регламент засідання Громадської ради  при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

запропонований головою Громадської ради Павленком А.М. 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 Перше питання порядку денного:  

«Про припинення діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр 

адиктологічної медицини» (проспект Ватутіна, 2а)» 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

підтримати Резолюцію громадських слухань щодо припинення діяльності в 



межах житлових масивів ТОВ «Центр адиктологічної медицини», що 

відбулися 03.09.2015 року у мікрорайоні «Райдужний». 

Павленко А.М. акцентував увагу на тому, що зазначені громадські слухання 

були організовані Громадською радою при  Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за ініціативи групи мешканців мікрорайону 

«Райдужний» на чолі з членом Громадської ради Олександром Негодою. В 

цих громадських слуханнях прийняли участь більше 20 членів Громадської 

ради  при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

більше 80 мешканців мікрорайону «Райдужний».  

Вирішили:  
1. Підтримати Резолюцію громадських слухань з питання щодо припинення 

діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр адиктологічної 

медицини», що додається.   

2. Правлінню Громадської ради підготувати та направити спеціальні 

звернення до Президента України, Прем'єр-Міністра України, голови 

Верховної Ради України, Міністра охорони здоров'я України та голові 

Державної служби України по контролю за наркотиками щодо переносу 

цього закладу та подібних клінік за межі житлових масивів, а також 

перегляду нормативної бази, яка стосується видачі дозвільної документації 

таким лікувальним центрам.  

3. Контроль за виконанням Резолюції громадських слухань з питання 

щодо припинення діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр 

адиктологічної медицини» та цього рішення покласти на Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Друге  питання порядку денного:  

Щодо рішення сесії Київради сьомого скликання від 23 липня 2003 року 

«Про управління районами в м. Києві». 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який зазначив, що до 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації звернулася постійна комісія Київської міської ради з питань 

місцевого самоврядування районних та міжнародних зв’язків (лист від 

17.08.2015 № 08/290- 192) з проханням висловити позицію Громадської ради 

щодо реалізації рішення Київської ради VII скликання від 23 липня 2015 № 

787/1651 «Про управління районами в місті Києві», згідно з яким управління 

районами в місті Києві здійснюватиметься районними в місті Києві радами з 

повноваженнями, визначеними додатком до зазначеного рішення. 

В обговоренні прийняли участь: Мітюк С.О., Базік О.М., Ігнатенко І.В. 

Вирішили:  



1. Взяти до відома лист постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, регіональних і міжнародних зв’язків від 14.08.2015 р. № 

08/290-192 (додається).  

2. Визнати рішення Київради 7-го скликання від 23 липня 2015 р. «Про 

управління районами у місті Києві», як таке, що відповідає нагальним 

потребам територіальної громади Дніпровського району міста Києва. 

3. Вважати за необхідне розширити повноваження районних у місті рад.  

Доручити Правлінню Громадської ради  при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації  разом з комітетами ГР опрацювати пропозиції 

щодо розширення повноважень в районних в місті рад та внести їх на розгляд 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації не пізніше 01.10.2015 року.  

4. Комітетам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  в межах своєї компетенції забезпечити активне 

сприяння в реалізації зазначеного рішення Київради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова          А.Павленко 

 

Секретар          Н.Черевко 


