
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул. Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                      21 червня 2017 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

32 члени Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчук П.В.;  

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.;    
працівники відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації: Черевко Н.П., 

Кириченко О.М.; 

громадський діяч Тихоневич О.А. та 21 громадський активіст Дніпровського 

району міста Києва. 
 

Слухали:  

 Онофрійчука П.В., який привітав всіх учасників нового складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з їх обранням та побажав плідної співпраці громадської 

ради з органами влади. 

 Черевко Н.П., яка оголосила, що на засіданні присутні 32 члена 

Громадської ради з 35 осіб, обраних установчими зборами з 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, які відбулись 14 червня 

2017 року та зачитала Розпорядження Голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації № 339 від 19 червня 2017 року 



"Про затвердження складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації".  

 У зв'язку з цим Черевко Н.П. запропонувала розпочати перше засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

 

Виступили: 

 Смичок О.Б. та Беляєв С.А., які заявили,  що  до закриття установчих 

зборів з формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації  відповідно до пункту 

3.18 Положення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, не було визначено дату проведення 

першого засідання новообраної Громадської ради та  не було обрано 

уповноважених осіб  (робочу групу) відповідальних за підготовку 

першого засідання новообраної Громадської ради, порядок денний 

першого засідання Громадської ради, розданий при реєстрації 

підготовлено невідомо ким, невизначено головуючого. У зв'язку з цим 

на їх думку засідання є нелегітимним. 

 Базік О.М. поінформував, що більшість учасників установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації,  не дочекавшись 

закінчення їх, розійшлись. Відповідно, виконати вимоги пункту 3.18 

Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації не було можливості. 

 Павленко А.М. повідомив, що попередня Громадська рада була 

скликана строком на два роки, а тому її повноваження закінчились 04 

червня 2017 року. Виходячи з цього  Положення про Громадську раду 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

Регламент Громадської ради при Дніпровській в місті Києві державній 

адміністрації попереднього скликання також припинили свою дію 04 

червня 2017 року. Отже, треба керуватися нормами типового 

положення про громадську раду при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, 

що затверджено постановою КМУ від 03.11.2010 року № 996.  

 Павленко А.М також запропонував продовжити роботу першого 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, а Базіка О.М. головуючим на ньому. 

 Черевко Н.П. запропонувала проголосувати за кандидатуру Базіка О.М. 

в якості головуючого на першому засіданні Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  .  

 

 

 



Вирішили:  
Обрати головуючим на першому засіданні Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  Базіка О.М. 

 

Голосували:  
"за" - 26, "проти" - 0, "утримались" - 0, "не голосували" - 6 

 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував членам Громадської ради надати 

свої пропозиції стосовно кандидатур до лічильної комісії. 

 

Пропозиції з залу:  
Личман О.С.,  

Фоміних С.А.,  

Воробйов Я.Ю. 

 

Вирішили:  
Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Личман О.С., 

Фоміних С.А., Воробйов Я.Ю. 

 

Голосували:  
«за» - 30, «проти» - 2, «утримались» - 0, "не голосували" - 0. 

 

Члени лічильної комісії зібрались для обрання голови та секретаря лічильної 

комісії. Головою лічильної комісії обрано Фоміних С.А., а секретарем 

лічильної комісії - Личман О.С.  

Лічильна комісія приступила до своєї роботи. 

 

Слухали:  

 Базіка О.М., який запропонував розпочати перше засідання 

Громадської ради при Дніпровській в місті Києві державній 

адміністрації згідно проекту порядку денного, що отримали члени 

Громадської ради під час реєстрації. 

 Беляєва С.А., який запропонував створити робочу групу з підготовки 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, яка призначить нову дату та час проведення 

першого засідання новоствореної Громадської ради та запропонує 

проект  порядку денного. І на цьому завершити засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

 Бурлю О.Ю., який запропонував продовжити засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

проектом порядку денного, який було роздано членам Громадської 

ради при реєстрації. 

 Устименко М.І., який запропонував обрати робочу групу з 

доопрацювання проекту порядку денного першого засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації, зробити перерву на 20 хвилин, а потім продовжити 

засідання Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Провести рейтингове голосування за кожну з зазначених пропозицій. 

 

Голосували (рейтингове голосування): 

Перша пропозиція: "за" - 5 

Друга пропозиція: "за" - 18 

Третя пропозиція: "за" - 21 

 

Вирішили:  
Обрати робочу групу з доопрацювання проекту порядку денного першого 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, зробити перерву на 20 хвилин, а потім продовжити 

засідання Громадської ради. 

 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував членам Громадської ради надавати 

свої пропозиції стосовно кандидатур до робочої групи з доопрацювання 

порядку денного першого засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Пропозиції з залу: 

Павленко А.М. 

Фоміних С.А. 

Бурля  О.Ю. 

Комаренко С.В. 

Боскін О.Л. 

Смичок О.Б. 

Свою кандидатуру зняв Смичок О.Б. 

 

Слухали: Базіка О.М., який повідомив, що надійшло п'ять кандидатур до 

робочої групи, яка доопрацює проект порядку денного першого засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, та запропонував проголосувати списком за всіх учасників 

робочої групи. 

 

Голосували: 

"За" - 26 , "проти" - 0, "утримались" - 2, "не голосували" - 4  

 

Вирішили:  

Затвердити робочу групу з доопрацювання порядку денного першого 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації та оголосити перерву на двадцять хвилин. 

 

Після перерви. 



Слухали: Базіка О.М., який надав слово керівнику робочої групи з 

доопрацювання порядку денного першого засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  Павленку А.М. 

 

Виступив: Павленко А.М., який зачитав проект порядку денного, що 

підготувала робоча група: 

1. Про обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2. Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

3. Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

4. Про обрання заступників голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про утворення комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.   

6. Про проекти Положення про Громадську раду та Регламенту Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

7. Різне. 

 

Вирішили:  
Затвердити порядок денний Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації: 

1. Про обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2. Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

3. Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

4. Про обрання заступників голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про утворення комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.   

6. Про проекти Положення про Громадську раду та Регламенту Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

7. Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

  

Голосували: 

"За" -  28 , "проти" - 2 , "утримались" - 0, "не голосували" - 2. 

 

Виступив: Базік О.М., який поставив на голосування регламент проведення 

першого засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації: 

 

Перше питання - 15 хвилин 



Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 15 хвилин 

П'яте питання - 10 хвилин 

Шосте питання - 15 хвилин 

Різне - 15 хвилин 

 

Для виступів відводиться до 3-ох хвилин, для запитань - 1 хвилина, для 

надання інформації - 2 хвилини. 

Виступ члена Громадської ради з одного й того ж питання більше двох разів 

не допускається. 

 

Вирішили:  

Затвердити запропонований регламент проведення першого засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Голосували: 

"За" -  30 , "проти" - 2 , "утримались" - 0, "не голосували" - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про вибори голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації»  

 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував надати пропозиції стосовно 

кандидатур на посаду голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

Пропозиції з залу: 

Павленко А.М. – президент Благодійної організації «Благодійний фонд 

«Дніпровський»; 

Базік О.М. – представник Дніпровського районного відділення спілки 

ветеранів Афганістану; 

Бурля О.Ю. - представник Громадської організації "Спілка аматорів спорту". 

 

Кожному з претендентів на голову Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації було запропоновано 

виступити з презентацією своєї мотивації стосовно виконання обов'язків 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. Після виступу Павленка А.М. та Базіка О.М.  

Третій кандидат на посаду голови Громадської ради Бурля О.Ю. зняв свою 

кандидатуру. 

  

Обрання голови здійснено шляхом рейтингового голосування.  

Результати рейтингового голосування:  

Павленко А.М. – 26 голосів;  



Базік О.М. – 15 голосів.  

 

Вирішили:  

Обрати головою Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка Анатолія Микитовича – президента 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський». 

 

Після обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації головуючим на першому засіданні 

Громадської ради став Павленко А.М.   

 

Друге питання порядку денного: 

"Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації." 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував надавати 

пропозиції стосовно кандидатур на посаду секретаря Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Пропозиції з залу: 

Селюк І.М. - представник Благодійної організації "Вибір майбутнього"; 

Базік О.М. – представник Дніпровського районного відділення спілки 

ветеранів Афганістану. 

Базік О.М. свою кандидатуру зняв.  

 

Вирішили:  
Обрати секретарем Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк Ірину Миколаївну - представника 

Благодійної організації "Вибір майбутнього". 

 

Голосували:  

"За" -  26 , "проти" - 0 , "утримались" - 0, "не голосували" - 6. 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали:  

Павленка А.М., який запропонував прийняти проект організаційної 

структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, розданий членам Громадської ради при реєстрації. 

Острикова М.В., який запропонував вилучити з проекту організаційної 

структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації посаду І-го заступника голови Громадської ради. 

 



Проведено рейтингове голосування за зазначені пропозиції. 

Голосували: 

Перша пропозиція "за" - 26 

Друга пропозиція "за" - 5 

 

Вирішили:  

Затвердити організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

 

Четверте питання порядку денного: 

"Про обрання заступників голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував обрати І-м заступником голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. 

поставив зазначене питання на голосування. 

 

Вирішили:  

Обрати І-м заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували:  
"за" - 28, "проти" - 0 , "утримались" - 0, "не голосували" - 4  

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував надавати свої пропозиції щодо 

кандидатур на заступників голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з правового та гуманітарного 

напрямків діяльності Громадської ради. 

 

Пропозиції з залу: 

Комаренко С.В. - представник від громадської організації «Правий Сектор»;  

Смичок О.Б. - представник громадської організації "Чистий Київ"; 

Мальчевський М.І. - представник первинної профспілкової організації ПАТ  

"Універмаг "Дитячий світ"; 

Миронова З.М. - представник громадської організації "Материнська любов"; 

Кругляк М.С. - представник громадської організації "Братерство"; 

Віровцев В.Ю. - представник громадської організації "Щит громади". 

 

Обрання заступників здійснено шляхом рейтингового голосування.  

Результати рейтингового голосування:  

Комаренко С.В. - 18,  

Смичок О.Б. - 13,  

Мальчевський М.І. - 13,  

Миронова З.М. - 15,  

Кругляк М.С. - 6,  



Віровцев В.Ю. - 24 

 

За проханням голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Комаренко С.В. свою кандидатуру зняв.  

 

Вирішили:  

Обрати заступниками голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Віровцева В.Ю. та Миронову З.М. 

 

П’яте питанню порядку денного: 
«Про утворення комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував затвердити, у відповідності до 

затвердженої організаційної структури Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, утворити сім комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, а саме: 

з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів; 

з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища; 

з питань майна, житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

будівництва та архітектури; 

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; 

з питань освіти та культури,  

з питань сім’ї, дітей, молоді та спорту; 

з питань військово-патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх 

сімей,  вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху. 

 

Виступив: Кругляк М.С., який запропонував змінити назву Комітету з 

питань освіти та культури на Комітет з питань духовності, моралі, освіти та 

культури. 

 

Проведено голосування щодо утворення комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з урахуванням 

пропозиції Кругляка М.С. 

 

Вирішили:  

1. Утворити наступні комітети Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: 

з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів; 

з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища; 



з питань майна, житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

будівництва та архітектури; 

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення; 

з питань духовності, моралі, освіти та культури,  

з питань сім’ї, дітей, молоді та спорту; 

з питань військово-патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх 

сімей,  вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху. 

2. Членам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати до 03 липня 2017 року секретарю 

Громадської ради заяви стосовно своєї участі в комітетах Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Провести до 03 липня 2017 року  перше засідання новостворених комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з наступним порядком денним:  

1) Про обрання керівного складу комітету Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2) Про затвердження напрацьованих пропозицій від комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до 

плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2017 рік. 

4. Надати до 03 липня 2017 року  секретарю Громадської ради від комітетів 

протоколи засідань комітетів та пропозиції по плану роботи. 

5. Головам новостворених комітетів разом з секретарем та профільними 

заступниками голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації узгодити графік та час засідань комітетів. 

6. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. узагальнити напрацьовані пропозиції від 

комітетів до плану роботи Громадської ради та внести  на наступне засідання 

Громадської ради проект плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік. 

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

 

Голосували:  
«за» - 26, «проти» - 0, «утрималися» - 6, "не голосували" - 0. 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про проекти Положення про Громадську раду та Регламент Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленко А.М. запропонував прийняти за основу Положення про 

Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та створити робочу групу для їх 

доопрацювання в складі: 

Базік О.М. - голова робочої групи; 

Миронова З.М. 



Беляєв С.А. 

Смичок О.Б. 

Комаренко С.В. 

Коваленко О.В. 

Кругляк М.С. 

Віровцев В.Ю. 

Устименко М.І. 

 

Вирішили:  
1. Прийняти за основу Положення про Громадську раду та Регламент 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, що додаються. 

2. Створити робочу групу з доопрацювання Положення про Громадську раду 

та Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, у складі: Базік О.М. - голова робочої групи, 

Миронова З.М., Беляєв С.А., Смичок О.Б., Комаренко С.В., Коваленко О.В., 

Кругляк М.С., Віровцев В.Ю., Устименко М.І. Доручити робочій групі  з 

доопрацювання Положення про Громадську раду та Регламенту Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  

винести доопрацьовані варіанти на наступне засідання Громадської ради. 

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

 

Голосували:  
«за» - 29, «проти» - 1, «утрималися» - 2, "не голосували" - 0. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував провести наступне засідання 

Громадської ради 05 липня 2017  р. об 15:00.  

 

Вирішили:  
Призначити дату проведення наступного засідання Громадської ради на 05 

липня 2017  р. об 15:00.  

 

Голосували: «за» - 32, «проти» - 0, «утрималися» - 0, "не голосували" - 0. 

 

 

 

Голова      _______________ А.М. Павленко 

 

Секретар      ________________І.М. Селюк 


