
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                      26 липня 2017 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

32 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

головний спеціалист відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко Ольга Михайлівна; 

Мітюк С.О.- заступник голови комітету з питань суспільних комунікацій, 

туризму, реклами та адміністративних послуг Громадської ради при 

виконавчому органі  Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

громадські діячи Янчук В.В., Тихоневич О.А., Мазура Д.Л., Сушко В.Г., 

Корецький С.П., та інші активні мешканці Дніпровського району міста 

Києва. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який поінформував, що 

зареєстровано 32 члена Громадської ради із 35. Таким чином засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації правомочне. Павленко А.М. запропонував розпочати засідання 

Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 32, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

Слухали:  



Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який запропонував ухвалити наступний 

порядок денний та регламент засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

2. Про утворення  комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури. 

3. Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Про зміни щодо складу Правління та Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

6. Про утворення експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

 7. Про результати зустрічі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з депутатами Київської 

міської ради VIII скликання від Дніпровського району м. Києва. 

8. Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 40 хв.: 

- доповіді – до 3 хв; 

По другому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п’ятому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По щостому питанню до 5 хв.: 

-                  для доповіді - до 3 хв; 

По сьомому питанню  - до 10 хв; 

По восьмому питанню – до 3 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. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

2. Про утворення  комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури. 

3. Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Про зміни щодо складу Правління та Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

6. Про утворення експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

7. Про результати зустрічі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з депутатами Київської 

міської ради VIII скликання від Дніпровського району м. Києва. 

8. Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 40 хв.: 

- доповіді – до 3 хв; 

По другому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п’ятому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По щостому питанню до 5 хв.: 

-                  для доповіді - до 3 хв; 

По сьомому питанню  - до 10 хв; 

По восьмому питанню – до 3 хв. 

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» - 32, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації" 

 



Слухали: Павленка А.М., який проінформував що секретаріатом 

Громадської ради кожному члену Громадської ради було надіслано 

Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адмінстрації для внесення зауважень до нього. Павленко А.М. 

запропонував проголосувати за нього в цілому з урахуванням пропозиції 

Віровцева В.Ю. щодо доповновнення пункту 3.33 Регламенту словами: 

«заступниками голови». 

 

В обговоренні питання взяв участь Віровцев В.Ю. 

 

Вирішили:  

1. Схвалити Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Направити схвалений Регламент Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації до Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації для розміщення його в установленому 

порядку на суб веб-сайті  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації .  

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

 

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

 

Друге питання порядку денного: 

"Про утворення комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури та затвердження його складу " 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував, відповідно до рішення 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації від 12 липня 2017 року, створити  комітет з питань 

земельних ресурсів, будівництва та архітектури і відповідно до протоколу 

організаційного засідання зазначеного комітету затвердити його 

персональний склад. 

 

Вирішили:  

Створити комітет з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури у 

складі: Шашкіна Л.О. - голова, Майоров В. – секретар, Бурля О.Ю., Бондар 

В.В 

Голосували: «за» - 32, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував, відповідно до рішення 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації від 12 липня 2017 року, змінити назви: 



- комітету з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури будівництва та архітектури на комітет з питань майна, 

житлово-комунальної та транспортної інфраструктури; 

-  комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів на комітет з питань 

Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними органами, захисту прав 

учасників АТО та членів їх сімей, антикорупційної та антирейдерської 

діяльності; 

-  комітету з питань національно-патріотичного виховання, учасників АТО та 

членів їх сімей, вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху 

на комітет з питань надзвичайних ситуацій, охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, 

підтримки волонтерського руху та вимушених переселенців  

та 

відповідно до заяв членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації і протоколів комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

затвердити оновлений склад комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Беляєв С.А. запропонував надати комітету з питань майна, житлово-

комунальної та транспортної інфраструктури повноваження у сфері бюджету 

та програми економічного та соціального розвитку району. 

  

 

Вирішили:  

1. Змінити назви: 

- комітету з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури будівництва та архітектури на комітет з питань бюджету, 

програми соціально-економічного розвитку району, майна, житлово-

комунальної та транспортної інфраструктури; 

-  комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів на комітет з питань 

Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними органами, захисту прав 

учасників АТО та членів їх сімей, антикорупційної та антирейдерської 

діяльності; 

-  комітету з питань національно-патріотичного виховання, учасників АТО та 

членів їх сімей, вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху 

на комітет з питань надзвичайних ситуацій, охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, 

підтримки волонтерського руху та вимушених переселенців. 

 

2. Затвердити склад комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що додається. 

 

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

 



 

Четверте питання порядку денного: 

"Про зміни щодо складу Правління та секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував, відповідно до рішеннь 2, 3   

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації від 26 липня 2017 року та протоколів комітетів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

затвердити остаточний склад Правління та секретаріату Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити склад Правління Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Затвердити склад секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

 

Голосували: «за» –  32, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» –  0  

Рішення прийнято. 

 

П'яте питання порядку денного: 

"Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року " 

 

Слухали: Павленка А.М., який проінформував щодо ходу складання проекту 

Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року, оцінивши його як 

незадовільний і запропонував продовжити роботу над планом до вересня 

поточного року. 

В обговоренні питання взяли участь:  Седченко І.В., Тихоневич О.А. 

    

Вирішили:  

1. Продовжити роботу секретаріату та комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації щодо складання 

проекту Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

2. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року на черговому 

засіданні  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації у вересні поточного року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, відповідно до функціонального розподілу їх обов`язків. 

 

Голосували: «за» –  32, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» –  0  

 



Шосте питання порядку денного: 

"Про експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував, враховуючи досвід роботи 

попереднього складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та, відповідно до затвердженої на першому 

засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації організаційної структури Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, а також 

рішення Правління Громадської ради від 12 липня 2017 року, створити 

експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

 

В обговоренні питання взяли участь: Мальчевський М.І., Островська К.В., 

Беляєв С.А., Бондар В.В., Смичок О.Б., Віровцев В.Ю., Шашкіна Л.О., 

Тихоневич О.А. 

 

Вирішили:  

1. Створити експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації у порядку визначенному рішенням 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації від 12 липня 2017 року. 

 

2. Відповідно до подань комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації призначити експертами 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та включити до складу експертної групи наступних осіб: 

Ковальчук Ірина Миколаївна, Пентєгов Володимир Анатолійович. 

(Подання комітетів додаються). 

 

Голосували: «за» –  31, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» –  0  

 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про результати зустрічі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з депутатами Київської 

міської ради VIII скликання від Дніпровського району м. Києва» 

 

Слухали: Павленка А.М., який проінформував, що на зустрічі членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з депутатами Київської міської ради VIII скликання від 

Дніпровського району м. Києва, яка відбулась в актовій залі Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації з 15:00 до 16:30, взяли участь 

депутати Київради VІІІ скликання від Дніпровського району міста Києва: 

Артеменко Сергій Вікторович, Горбунов Ярослав Володимирович, 

Гуманенко Валерій Леонідович, Криворучко Тарас Григорович, Маляревич 



Олесь Вікторович, Міщенко Олександр Григорович, Новіков Олексій 

Олександрович, Овраменко Олена Вікторівна, Харченко Олександр 

Володимирович; 

депутат Київради VІІІ скликання Буділов Михайло Михайлович; 

помічник депутата Київради VІІІ скликання Тесленка П.П. - Кулешов 

Анатолій Анатолійович, помічник депутата Київради VІІІ скликання Шульги 

Н.І.  - Пиріч Андрій, помічник народного депутата України Ігоря Луценка – 

Дюжев Сергій Андрійович; 

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчук Петро Васильович; 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня Алла Вікторівна; 

головний спеціалист відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко Ольга Михайлівна; 

Мітюк С.О.- заступник голови комітету з питань суспільних комунікацій, 

туризму, реклами та адміністративних послуг Громадської ради при 

виконавчому органі  Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

громадські діячи Янчук В.В., Тихоневич О.А., Мазура Д.Л., Сушко В.Г., 

Корецький С.П., та інші активні мешканці Дніпровського району міста 

Києва.  

 

В ході зустрічі виступили: Базік О.М., Кругляк М.С., Харченко О.В, 

Шашкіна Л.О., Міщенко О.Г., Артеменко С.В., Смичок О.Б., Овраменко О.В., 

Янчук В.В., Беляєв С.А., Кучевський О.І., Новіков О.О., Буділов М.М., 

Боскін О.Л., Сергеєва Ю.Й., Онофрійчук П.В. 

Готуючись до зустрічі, Правління Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, підготувало проект 

Звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до депутатів Київської міської ради VIII скликання 

від Дніпровського району м. Києва. 

 

За результатами зазначеної зустрічі Павленко А.М. запропонував прийняти 

відповідне рішення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. За домовленістю з депутатами Київради – учасниками зустрічі проводити:  

- загальні зустрічі  членів Громадської ради з депутатами Київради від 

Дніпровського району м. Києва не меньше ніж раз на півроку. 

- спільні засідання комітетів Громадської ради та депутатів Київради по 

окремим проблемним питанням життєдіяльності громади Дніпровського 

району м. Києва.  

2. Прийняти за основу  проект Звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації до депутатів Київської міської 

ради VIII скликання від Дніпровського району м. Києва, що додається. 



3. Створити робочу групу для доопрацювання Звернення до депутатів 

Київради від Дніпровського району міста Києва у складі: Базік О.О., Беляєв 

С.А., Васюк А.О., Віровцев В.Ю., Кругляк М.С., Мальчевський М.І., 

Седченко І.В., Смичок О.Б., Фоміних С.А., Шашкіна Л.О. 

4. Зобов`язати робоу групу подати проект зазаначеного Звернення Правлінню 

Громадської ради до 02 серпня 2017 року.  

5. Правлінню Громадської ради 04 серпня 2017 року затвердити Звернення до 

депутаів Київради в цілому. 

6. Секретаріату Громадської ради надіслати депутатам Київради від 

Дніпровського району міста Києва та депутату Київради Буділову М.М. 

затверджене Правлінням Звернення. 

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

 

Голосували: «за» - 32, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0 

 

 

Восьме питання порядку денного: 

"Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державні адміністрації"  

 

Виступив: Павленко А.М., який запропонував визначити дату чергового 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

 

Вирішили: 

Провести наступне засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  07 вересня 2017 р., о 16-00, в приміщенні 

Дніпровської районної в місті Києві державної адмінстрації (бул. Праці, 1/1), 

в каб. 317 
 

Голосували: «за» –  31, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» –  0 

 

 

 

 

Голова      _______________ А.М. Павленко 

 

Секретар      ________________І.М. Селюк 


