
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                       4 лютого 2016 року, 17.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 33 особи. 

Присутні:  

23 члена Громадської ради (список додається), секретар Громадської ради 

Черевко Н.П.  

 

Запрошені:  

Кандидати в експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації: Воробйов Ярослав Юрійович, Бурля 

Олександр Юрійович, Янчук Віра Василівна, Шашкіна Людмила Олексіївна, 

Щербашов Олександр Анатолійович, Кравченко Сергій Сергійович, Калінчук 

Юрій Іванович, Йосипенко Ірина Орестівна, Артанова Тетяна Вікторівна. 

 

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

розпочати засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Вирішили: засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації розпочати. 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

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

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Сергеєва Ю.Й., 

Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

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

Сергеєва Ю.Й., Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Голосували: «за» -  23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 



 

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

ухвалити наступний порядок денний Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про оптимізацію структури Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про створення експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 р. 

Доповідач: Павленко А.М. 

Мітюк С.О. 

4. Про Основні положення інформаційної політики в офіційній групі 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації у Фейсбуці. 

Доповідач: Мітюк С.О. 

5. Про пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації в консультативно-дорадчих 

допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Доповідач: Павленко А.М. 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про оптимізацію структури Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про створення експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 р. 

Доповідач: Павленко А.М. 

Мітюк С.О. 

4. Про Основні положення інформаційної політики в офіційній групі 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації у Фейсбуці. 

Доповідач: Мітюк С.О. 

5. Про пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації в консультативно-дорадчих 

допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 



Рішення прийнято. 

 

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

наступний регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації:  

- для доповідачів по порядку денному – до 15 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважаєти прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

Вирішили: Затвердити регламент засідання Громадської ради: 

- для доповідачів по порядку денному – до 15 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

Голосування проводиться відкрито. Рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про оптимізацію структури Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який проінформував, що Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 26 

січня 2016 р. з метою оптимізації структури Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації рекомендує 

Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації: 

- створити шляхом об’єднання комітету з питань архітектури, будівництва, 

житлово-комунального господарства, благоустрою території, екології, 

охорони навколишнього середовища та цивільного захисту населення та 

комітету з питань економіки, торгівлі, промисловості, енергетики, 

транспорту та зв'язку, розвитку підприємництва, регуляторної політики та 

захисту прав споживачів комітет з питань житлово-комунального 

господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва; 

- ввести третю посаду заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та обрати  на цю посаду 

Мітюка Сергія Олександровича; 

- визначити наступні напрямки діяльності заступників голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Мітюк Сергій Олександрович – гуманітарний блок, загальні питання 

діяльності Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

Комаренко Сергій Володимирович -  правовий блок; 

Ігнатенко Ірина Вікторівна – економічний блок. 

Вирішили: 



1. Ввести третю посаду заступника голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Обрати на посаду заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Мітюка Сергія 

Олександровича. 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. Створити шляхом об’єднання комітету з питань архітектури, будівництва, 

житлово-комунального господарства, благоустрою території, екології, 

охорони навколишнього середовища та цивільного захисту населення та 

комітету з питань економіки, торгівлі, промисловості, енергетики, 

транспорту та зв'язку, розвитку підприємництва, регуляторної політики та 

захисту прав споживачів комітет з питань житлово-комунального 

господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва.  

4. Визначити наступні напрямки діяльності заступників голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Мітюк Сергій Олександрович – гуманітарний блок, загальні питання 

діяльності   Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

Комаренко Сергій Володимирович -  правовий блок; 

Ігнатенко Ірина Вікторівна – економічний блок. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М. 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Про створення експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердження її 

складу» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Анатолія Павленко, який проінформував, що про 

своє бажання працювати в експертній групі виявили 11 осіб. Вісім з них 

прийняли участь у засіданні Правління Громадської ради 26 січня 2016 р. 

Кожному буде надано слово для своєї презентації. Правління прийняло 

рішення рекомендувати Громадській раді створити експертну групу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та включити до неї наступних осіб: Воробйова Ярослава 

Юрійовича, Янчук Віру Василівну, Паренюк Альбіну Вільямівну, Гребенюк 

Сергія Павловича, Шашкіну Людмилу Олексіївну, Кравченко Сергія 

Сергійовича, Калінчука Юрія Івановича, Себбу  Вячеслава Вадимовича, 

Щербашова Олександра Анатолійовича, Бурлю Олександра Юрійовича 

Вирішили: 

1.  Створити експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 



2. Включити до експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації наступних осіб: 

Воробйова Ярослава Юрійовича – у сфері підприємництва, Янчук Віру 

Василівну – у сфері архітектури та будівництва, Паренюк Альбіну 

Вільямівну – у сфері освіти, Гребенюк Сергія Павловича – у сфері екології та 

охорони навколишнього середовища, Шашкіну Людмилу Олексіївну – у 

сфері промисловості, Кравченко Сергія Сергійовича – у сфері архітектури та 

будівництво, Калінчука Юрія Івановича – у сфері підприємництов, Себбу  

Вячеслава Вадимовича – у сфері самоврядування, Щербашова Олександра 

Анатолійовича – у сфері ЖКХ, Бурлю Олександра Юрійовича -  у сфері 

промисловості. 

3. Комітетам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації продовжити за необхідністю роботу по формуванню 

експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

4. Доручити комітету з питань охорони здоров’я, сім’ї, молоді, праці та 

соціального захисту населення розглянути кандидатури до експертної групи 

у сфері охорона здоров’я – Йосипенко Ірини Орестівни та Артанової Тетяни 

Вікторівни. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 р.» 

 

Слухали:  
Павленка А.М., який дав незадовільну оцінку роботи комітетів та заступників 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо підготовки проекту Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

Мітюка С.О., який запропонував на затвердження План роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2016 р. 

Вирішили: 

1. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній  адміністрації на 2016 рік, що додається. 

2. Контроль за виконанням Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній  адміністрації на 2016 рік  

покласти на Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 
Голосували: «за» - 23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



 

Четвертє питання порядку денного:  

«Про Основні положення інформаційної політики в офіційній групі 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації у Фейсбуці» 

 

Слухали: Мітюка С.А., який запропонував на затвердження Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Основні положення інформаційної політики в офіційній групі Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у 

Фейсбуці. 

Виступили: Базік О.М., Комаренко С.В., Боскін О.Л., Мальчевський М.І. 

Вирішили:  

1. Визначити голову Громадської ради Павленка А.М. адміністратором  

офіційної групи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації у Фейсбуці. 

2. Комітетам Громадської ради Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації надати до 29 лютого 2016 

року свої пропозиції  до Основних положень інформаційної політики в 

офіційній групі Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації у Фейсбуці заступнику голови Громадської ради 

Комаренку С.В. 

3. Заступнику голови Громадської ради Комаренку С.В. узагальнити до 4 

березня 2016 року пропозиції комітетів до Основних положень 

інформаційної політики в офіційній групі Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у Фейсбуці. 

 

Голосували: «за» - 20 , «проти» - 1, «утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації в консультативно-

дорадчих допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який дав незадовільну оцінку роботи комітетів та 

заступників голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації щодо підготовки пропозицій участі  членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в консультативно-дорадчих допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та запропонував 

членам Громадської ради кожному особисто визначитися з цього питання під 

час сьогоднішнього засіданні. 

 

Вирішили:  



1. Комітетам Громадської ради надати до 12 лютого 2016 року свої 

пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації в консультативно-дорадчих допоміжних 

органах при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

заступнику голови Громадської ради Мітюку С.О. 

2. Заступнику голови Громадської ради Мітюку С. О. узагальнити  до 15 

лютого 2016 року пропозиції щодо участі членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в 

консультативно-дорадчих допоміжних органах при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

3. Направити голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації  пропозиції щодо участі членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в 

консультативно-дорадчих допоміжних органах при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації для розгляду. 

 

Голосували: «за» -23 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова          А.Павленко 

Секретар          Н.Черевко 


