
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

13 жовтня 2015р. 

 

Протокол № 5 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

 

Всього членів Правління: 8 осіб 

Присутні:  

Члени Правління: Павленко А.М., Ігнатенко І.В., Кругляк М.С., Комаренко С.В., 

Фоміних С.А., Сергеєва Ю.Й. 

Члени Громадської ради:  Боскін О.Л., Негода О.В.,  Шишанов С.М., 

Михайлішина М.О.  

Дистанційно опитані: Мерінова О.В., Лапенюк А.Ф. 
 

 

Порядок денний 

1. Про утворення та затвердження складу робочої групи з питань  розміщення та 

функціонування тимчасових споруд на території Дніпровського району м.Києва. 

Доповідач: Кругляк М.С. 

2. Про утворення та затвердження складу робочої групи з питань моніторингу 

діяльності підліткових клубів за місцем проживання  у Дніпровському районі 

м.Києва. 

Доповідач: Павлекнко А.М. 

3. Про звернення громадського діяча Олександра Тихоневича, щодо підтримки 

Громадською радою проведення громадських слухань за участю кандидатів у 

депутати до Київської міської ради по виборчим округам № 46 та № 47. 

Доповідач: Павлекнко А.М. 

 
 

1. По першому питанню:  

Слухали: Кругляка М.С., який доповів про проведення нічних демонтажів 

тимчасових споруд призначених для роздрібної торгівлі товарами широкого вжитку, 

а також про постраждалих від такого демонтажу підприємців, серед яких були у 

тому числі, громадські активісти м.Києва. А також про факти зникнення особистого 

майна підприємців. Наголосив на необхідності створення робочої групи та взяв на 



себе обов’язок забезпечити робочу групу методичними матеріалами з питань 

встановлення функціювання иа демонтажу ТС. 

Виступили: Павленко А.М., який підтримав пропозицію Кругляка М.С. та 

відмітив необхідність індивідуального підходу до роботи з кожним окремим 

підприємцем. Запропонував кандидатуру Кругляка М.С. у якості голови робочої 

групи.  

Шишанов С.М., який запропонував включити до  складу робочої групи наступних 

осіб: Кругляка М.С., Комаренка С.В., Мітюка С.О., Шишанова С.М.,  Ігнатенко І.В., 

Фоміних С.А., Мерінову О.В. 

 

Вирішили:  
1. Утворити робочу групу з питань розміщення та функціонування тимчасових 

споруд на території Дніпровського району м.Києва.  

2. Затвердити наступний склад робочої групи:  Кругляк М.С.- голов, Шишанов С.М. 

- секретар, Ігнатенко І.В., Комаренко С.В., Мітюк С.О., Фоміних С.А., Мерінова 

О.В. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

2. По другому питанню: 

Слухали: Павленка А.М., який надав інформацію щодо ситуації, що склалася 

навколо діяльності  підліткових клубів за місцем проживання Дніпровського 

району м. Київа. Наголосив, що у Дніпровському районі м. Києва існує 30 таких 

закладів. Закликав членів Правління підтримати ініціативу щодо створення робочої 

групи з питань моніторингу діяльності вищезазначених клубів. Та запропонував на 

посаду керівника робочої групи Михайлішину М.О., як людину, що має необхідний 

досвід роботи у данній сфері. 

Виступила Михайлішина М.О., яка підтримала пропозицію щодо створення 

робочої групи та  запропонувала наступний склад робочої групи: Михайлішина 

М.О., Мерінова О.В., Зимовський  О.Г., Ігнатенко І.В., Сергеєва Ю.Й., Коваленко 

О.С., Фоміних С.А., Бєлова О.М. 

 

Вирішили:  
1. Утворити робочу групу з питань моніторингу діяльності підліткових клубів за 

місцем проживання Дніпровського району м. Києва  

2. Затвердити наступний склад робочої групи: Михайлішина М.О. -  голова, 

Сергеєва Ю.Й. – секретар, Мерінова О.В., Зимовський  О.Г., Ігнатенко І.В., 

Коваленко О.С.,  Фоміних С.А., Бєлова О.М. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

3. По третьому питанню: 

 

Слухали:  



Павленка А.М., який проінформував членів Правління та запрошених про 

зверенення, що надійшло від громадського діяча Олександра Тихоневича, на адресу 

Голови Громадської ради при Дніпровській РДА щодо підтримки з боку 

Громадської ради проведення громадських слухань за участю кандидатів у депутати 

до Київської міської ради по округам № 46 та № 47. Зачитавши текст звернення, 

запропонував Правлінню проголосувати за підтримку звернення. 

 

Вирішили:  
Підтримати звернення громадського діяча Олександра Тихоневича щодо 

проведення громадських слухань за участю кандидатів у депутати до Київської 

міської ради по виборчим округам № 46 та № 47. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

 

 

Голова                                                                ________________   А.М.Павленко 

 

 

 
 


