
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                        17 грудня 2015 року, 18.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

27 членів Громадської ради (список додається), секретар Громадської ради 

Черевко Н.П.  

Запрошені: заступник начальника управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Гуменюк Ольга 

Павлівна. 

 

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» - 27 , «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. Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за 2015 р. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про позицію Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації щодо створення районних в місті Києві рад. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 



Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за 2015 р. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про позицію Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації щодо створення районних в місті Києві рад. 

Доповідач: Павленко А.М. 

Голосували: «за» - 27 , «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 20 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - 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: 

- для доповідачів по порядку денному – до 20 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» - 27 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 Перше питання порядку денного:  

«Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за 2015 р.» 

 

Слухали: доповідь голови Громадської ради Павленка А.М. «Звіт про роботу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації за 2015 р.» 

Виступили: Гуменюк Г.П., Негода О.В., Кругляк М.С., Сергеєва Ю.Й., Базік 

О.М., Шишанов С.М., Хрустальова Г.П., Мерінова  О.В.,  Фоміних С.А., 

Мальчевський М.І., Попова Н.О., Боскін О.Л., Комаренко С.В. 

Вирішили: 

1. Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за 2015 р. взяти до відома (додається). 



2. Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації за систематичну відсутність члена 

Громадської ради на її засіданнях без поважних причин представників:  

 

Всеукраїнської спілки громадських організацій «Україна для життя» Ногай 

Поліни Олегівни;  

Громадської організації «Єдина команда» Попової Наталії Олександрівни; 

Громадської організації «Почтіння та любов» Хрустальової Галини Павлівни; 

Благодійної місії «Твоє призначення» Ревко Тетяни Григорівни; 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Інститут благодійності» 

Матвієнка Віктора Аркадійовича. 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 3, «утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

3. Звернути увагу голів та секретарів комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на необхідність 

покращення організації роботи очолюваних ними комітетів Громадської 

ради. 

4. Звільнити з посади секретаря комітету з питань архітектури, 

будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою території, 

екології, охорони навколишнього середовища та цивільного захисту 

населення Попову Наталію Олександрівну. 

5. Ввести до складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації представників: 

Релігійної громади Християнська Євангельська Церква Живого Бога у 

Дарницькому районі м. Києва Балюка Сергія Васильовича; 

Громадської організації «Спілка розвитку сучасного мистецтва 

Дніпровського району» - Нємцева Андрія Вікторовича; 

Громадської організації «Тризуб Січ» - Співака Володимира Тарасовича. 

6. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Черевко Наталії Петрівні: 

здійснити дієві заходи щодо покращення роботи Секретаріату Громадської 

ради у відповідності до вимого Положення про нього; 

забезпечити неухильне виконання норм Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, особливо в 

частині оформлення протоколів засідань Громадської ради та її робочих 

органів. 

7. Звернутись до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації з проханням щодо покращення стану висвітлення діяльності 

Громадської ради на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (розділ 

«Громадська рада»). 

8. Комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського 

порядку, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів до 17 січня 

2016 року: 

- розглянути питання щодо оптимізації структури Громадської ради та внести 

відповідні пропозиції на розгляд Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; 



- внести пропозиції щодо змін до Регламенту Громадської ради Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації в частині термінів підготовки 

протоколів засідань Громадської ради та її робочих органів. 

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

Голосували: «за» - 25 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Про позицію Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо створення районних в місті Києві рад» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Анатолія Павленко, який запропонував підтримати 

Рішення Київської міської ради від 23.07.2015 №787/1651 «Про управління 

районами міста Києва» та затвердити Перелік питань, вирішення яких 

доцільно віднести до повноважень (компетенції) районних в місті Києві рад. 

Вирішили: 

1. Підтримати Рішення Київської міської ради від 23.07.2015 №787/1651 

«Про управління районами міста Києва». 

2. Затвердити Перелік питань, вирішення яких доцільно віднести до 

повноважень (компетенції) районних в місті Києві рад, що додається. 

3. Звернутися до Київського міського голови та Київської  міської ради 

VIII скликання щодо врахування позиції Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та інститутів громадянського 

суспільства, представники яких увійшли до її складу. 

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

 

Голосували: «за» - 25 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова          А.Павленко 

Секретар          Н.Черевко 


