
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1, актова зала  

16.00                                                                                                            12 квітня 2017 року 
 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 28 осіб. 

Присутні:  

17 членів Громадської ради (список додається).  

Секретар Громадської ради: Черевко Н.П.  

Експерти Громадської ради: Янчук В.В., Гребенюк С.П., Шашкіна Л.О. 

Запрошені:  

Онофрійчук П.В. – голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;  

Загородняя А.П. – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; Мельник Г.М. – старший інспектор сектору взаємодії з правоохоронними 

органами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;  

Сергійчук С.А. - начальнк відділу торгівлі Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації;  

Васильєва Г.І. – представник управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Чайка М.В. - заступник директора КП УЗН Дніпровського району міста Києва;  

Карапецький В.В. - завідувач відділу Управління охорони здоров’я Дніпровського 

району міста Києва; 

Буділов М.М. – депутат Київради від партії «Свобода»; 

Велімовський В.Р., Ільницький О.А., Тихоневич О.А., Садовська І.Є., Степаненко В.І., 

Бірюкова О.М. – громадські діячі, та також 23 громадських активіста з Дніпровського 

району міста Києва. 

 

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» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував обрати лічильну 

комісію у складі 3 осіб та персонально: Шевчук-Феоктістову О.Г., Коваленко О.С., 

Сергеєву Ю.Й. 

 

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

Феоктістову О.Г., Коваленко О.С., Сергеєву Ю.Й. 

 

Голосували: «за» -  17, «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 підтримку звернень напрацьованих на засіданнях Координаційного комітету 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Доповідач: 

Павленка Анатолій Микитович 

 

2. Звіт Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Доповідачі:  

Голова Громадської ради Павленка А.М., голови комітетів Громадської ради, 

ініціатори звернень  

 

3. Про пропозиції Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо кількісного складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

за участю інститутів громадянського суспільства для формування громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та висунення кандидатів 

від Громадської ради до зазначеної ініціативної групи 

Доповідач: 

Павленка Анатолій Микитович 

 

4. Різне (Оголошення про громадське обговорення проекту Концепції нової редакції 

Статуту територіальної громади міста Києва) 

 Доповідач: 

Павленка Анатолій Микитович 

 

Вирішили:  

1. Про підтримку звернень напрацьованих на засіданнях Координаційного комітету 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Доповідач: 

Павленка Анатолій Микитович 

 

2. Звіт Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Доповідачі:  

Голова Громадської ради Павленка А.М., голови комітетів Громадської ради, 

ініціатори звернень  

 

3. Про пропозиції Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо кількісного складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів 



за участю інститутів громадянського суспільства для формування громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та висунення кандидатів 

від Громадської ради до зазначеної ініціативної групи 

Доповідач: 

Павленка Анатолій Микитович 

 

4. Різне (Оголошення про громадське обговорення проекту Концепції нової редакції 

Статуту територіальної громади міста Києва) 

 Доповідач: 

Павленка Анатолій Микитович 

 

Голосували: «за» - 17, «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:  

 

По першому питанню до 10 хв.: 

- доповідь – до 3 хв; 

По другому питанню до 60 хв.: 

- доповідь – до 20 хв; 

- співдоповіді – до 5 хв. 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- доповідь – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 5 хв. 

 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за нього 

проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

 

По першому питанню до 10 хв.: 

- доповідь – до 3 хв; 

По другому питанню до 60 хв.: 

- доповідь – до 20 хв; 

- співдоповіді – до 5 хв. 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- доповідь – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 5 хв. 

 

2. Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за нього 

проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 



Перше питання порядку денного:  

«Про підтримку звернень напрацьованих на засіданнях Координаційного комітету 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністрацій» 

 

Слухали:  
Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка Анатолія Микитовича, який надав інформацію стосовно  

звернень та пропозицій, напрацьованих на засіданнях Координаційного комітету 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністрацій, що додаються 

 

Виступили: Комаренко С.В., який запропонував не підтримувати пропозиції щодо 

внесення до Проекту Концепції нової редакції Статуту територіальної громади міста 

Києва та Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік окремого 

розділу або пункту до відповідного існуючого розділу про мультинаціональність. 

 

Вирішили: 

1. Підтримати звернення та пропозиції, напрацьованих на засіданнях 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві державних 

адміністрацій, що додаються, окрім пропозиції стосовно включення до Проекту 

Концепції нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва та Програми 

соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік окремого розділу або пункту до 

відповідного існуючого розділу про мультинаціональність. 

2. Заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державні адміністрації Мітюку Сергію Олександровичу надіслати скан-копію 

зазначеного рішення на електронну адресу Координаційного комітету громадських рад 

при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

3. Надати голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації Павленку Анатолію Микитовичу дозвіл на підпис під Зверненнями 

Координаційного комітету Громадських рад при районних в місті Києві державних 

адміністрацій, які напрацьовані на засіданнях Координаційного комітету громадських 

рад при районних в місті Києві державних адміністрацій, що додаються. 

 

Голосували: «за» - 17 «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Звіт Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації» 

 

Слухали:  

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка Анатолія Микитовича, який надав звіт стосовно діяльності 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за 

2015-2017 рр., доповідь додається. 

Голову Комітету Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з питань житлово-комунального господарства, містобудування, 

благоустрою, торгівлі та підприємництва Базіка Олега Миколайовича, який надав звіт 

стосовно діяльності роботи Комітету за 2015-2017 рр., доповідь додається. 

Експерта Громадської ради при Дніпровській в місті Києві державній адміністрації з 

питання містобудування, архітектури та будівництва Янчук Віру Василівну, яка надала 

інформацію стосовно питань та рішень, що були нею ініційовані та підтримані  



Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

доповідь додається. 

 

Виступили: Онофрійчук П.В., Буділов М.М., Кругляк М.С., Шашкіна Л.О., Тихоневич 

О.А., Велімовський А.Р., Ільницький О.А., Тихоневич О.А., Степаненко В.І., Бірюкова 

О.М. 

 

Вирішили: 

1. Схвалити Звіт Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, що додається. 

2. Опублікувати Звіт Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації в розділі «Громадська рада» та на офіційній сторінці Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у Фейсбуці. 

3. Довести до логічного завершення питання, рішення по яким були прийняті 

Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Продовжити роботу комітетів та Правління Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, а у разі необхідності і її загальних 

зборів. 

 

Голосували: «за» - 17 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про пропозиції Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо кількісного складу ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для 

формування громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та висунення кандидатів від Громадської ради до зазначеної 

ініціативної групи» 

 

Слухали:  
Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка Анатолія Микитовича, який запропонував Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації визначити кількісний склад ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства 

для формування громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в кількості 15 осіб. 

Заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Мітюка Сергія Олександровича, який запропонував делегувати до складу 

ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського 

суспільства для формування громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації наступних членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: Павленка Анатолія Микитовича, Комаренка 

Сергія Володимировича, Базіка Олега Миколайовича, Фоміних Сергія Амосовича, 

Кругляка Михайла Суреновича, Бондаря Володимира Васильовича, Пентєгова 

Володимира Анатолійовича. 

 

Вирішили:  

1. Запропонувати Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

визначити кількісний склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування громадської ради при 



Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в кількості 15 осіб.  

2. Делегувати до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації наступних членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адмінстрації: 

Павленка Анатолія Микитовича, Комаренка Сергія Володимировича, Базіка Олега 

Миколайовича, Фоміних Сергія Амосовича, Кругляка Михайла Суреновича, Бондаря 

Володимира Васильовича, Пентєгова Володимира Анатолійовича. 

3. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації підготувати та направити рішення з цього питання голові 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчуку П.В. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 17 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Четверте питання порядку денного:  

«Різне (Оголошення про громадське обговорення проекту Концепції нової редакції 

Статуту територіальної громади міста Києва)» 

 

Слухали:  
Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка Анатолія Микитовича, який повідомив про подовження терміну 

приймання пропозиції стосовно проекту Концепції нової редакції Статуту 

територіальної громади міста Києва 

 

Вирішили:  

Взяти до уваги інформацію, яку надав голова Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Павленка Анатолія Микитовича щодо  

подовження терміну приймання пропозиції стосовно проекту Концепції нової редакції 

Статуту територіальної громади міста Києва. 

 

Голосували: «за» - 17 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова          А.Павленко 

 

Секретар          Н.Черевко 


