
 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 292 32 47 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/dniprgr/ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      04 грудня 2019 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 34 особи. 

Присутні:  

30 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

начальник управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Соя О.В.; 

начальник управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Брижко І.А.; 

начальник управління житлово-комунального господарства Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Косар Н.Р.; 

начальник відділу з питань благоустрою та контролю за охороною 

природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Романець О.В.; 

начальник відділу молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Ільєнко В.П.; 

директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва» Прогонюк С.Т.;  

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П. 

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

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М. 

громадськість Дніпровського району: Мазира Д.Л., Торосян А.Р., Голянський 

О.І., Малашта А.В., Калмикова В.Г., Ільєнко О.В. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 

30 членів Громадської ради із 34. Таким чином засідання Громадської ради 
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при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував проект порядку 

денного та регламент засідання Громадської ради, схвалені Правлінням 

Громадської ради,  отримані членами Громадської ради під час реєстрації, а 

саме: 

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

2. Про стан проведення капітального та поточного ремонтів житлового 

фонду, об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Дніпровського району м. Києва  

                        Доповідачі: Косар Н.Р. (за згодою), Романець О.В. (за згодою) 

3. Про реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення 

Дніпровського району м. Києва 

Доповідач: Соя О.В. (за згодою) 

4. Про роботу служби сім'ї та дітей  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації   щодо захисту прав дитини, зокрема, утворення 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 

Доповідач: Поліщук О.В. (за згодою) 

5. Про збереження та розвиток мережі (насамперед безкоштовних) 

спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і 

секцій, підліткових клубів за місцем проживання, а також забезпечення 

пільгового відвідування дітей пільгових категорій та дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

Доповідач: Ільєнко В.П. (за згодою) 

6. Про дотримання органами виконавчої влади міста Києва містобудівного 

законодавства 

 Доповідач: Брижко І.А. (за згодою) 

7. Про підсумки роботи Круглого столу на тему: «Малий бізнес міста Києва. 

Стан та перспективи розвитку в умовах змін до податкового законодавства» 

Доповідач: Мітюк С.О. 

8. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 



Перше питання - 5 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 5 хвилин 

 

П’яте питання-10 хвилин 

Шосте питання-10 хвилин 

Сьоме питання-5 хвилин 

Різне - 3 хвилин 

 

Слухали:  

Голову комітету з питань соціального захисту, охорони здоров’я, дітей та 

сім’ї Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Овсяннікова О.В., який запропонував перенести розгляд 

питання «Про роботу служби сім'ї та дітей  Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації   щодо захисту прав дитини, зокрема, 

утворення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу» на наступне 

чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації в зв’язку з відсутністю головного доповідача по 

питанню, начальника служби сім'ї та дітей  Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Поліщука О.В. 

Голову комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Мітюка С.О., 

який запропонував перенести розгляд питання «Про підсумки роботи 

Круглого столу на тему: «Малий бізнес міста Києва. Стан та перспективи 

розвитку в умовах змін до податкового законодавства» на наступне чергове 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

1.Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення 

Дніпровського району м. Києва. 

Доповідачі: Соя О.В. (за згодою) 

 

2. Про стан проведення капітального та поточного ремонтів житлового 

фонду, об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою 

території Дніпровського району м. Києва.  

Доповідачі:Косар Н.Р. (за згодою), Романець О.В. (за згодою), Прогонюк 

С.Т. (за згодою) 

3. Про дотримання органами виконавчої влади міста Києва містобудівного 

законодавства. 

 Доповідачі: Брижко І.А. (за згодою) 

4. Про збереження та розвиток мережі (насамперед безкоштовних) 

спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і 

секцій, підліткових клубів за місцем проживання, а також забезпечення 

пільгового відвідування дітей пільгових категорій та дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Доповідач: Ільєнко В.П. (за згодою) 



5. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

6. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 30 хвилин 

Третє питання - 20 хвилин 

Четверте питання – 10 хвилини 

П’яте питання - 15 хвилини 

Різне - 5 хвилини 

 

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення 

Дніпровського району м. Києва»  

 

Слухали: начальника управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сою О.В., яка 

надала інформацію щодо реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту населення Дніпровського району м. Києва. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Павленко А.М., Ільєнко О.М., 

Матвійчук О.В., Григоренко М.І. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сою 

О.В. щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту 

населення Дніпровського району м. Києва взяти до відома (додається). 

2. Комітету з питань соціального захисту, охорони здоров’я, дітей та сім’ї 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації взяти участь в інформаційній кампанії з роз’яснення порядку 

надання пільг населенню.  

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про стан проведення капітального та поточного ремонтів житлового фонду, 

об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою території 

Дніпровського району м. Києва» 

 



Слухали: начальника управління житлово-комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Косар Н.Р., 

директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва» Прогонюка С.Т. та начальника відділу з 

питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Романця О.В., 

які надали інформацію стосовно стану проведення капітального та поточного 

ремонтів житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Дніпровського району м. Києва. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Павленко А.М., Ільєнко О.М., Брагіна 

А.Е., Гордєєв В.М., Ковальчук І.М., Бурля О.Ю., Матвійчук О.В., Базік О.М., 

Шашкіна Л.О., Рекун А.І., Майоров В.Ю., Кучевський О.І., Ярема І.І., 

Брижко І.А. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію начальника управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Косар Н.Р., директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району міста Києва» Прогонюка С.Т. та начальника 

відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Романця О.В. стосовно стану проведення капітального та поточного ремонтів 

житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства та 

благоустрою території Дніпровського району м. Києва взяти до відома 

(додається). 

2. Доручити Рекуну А.І. викласти в групі у Вайбер для ознайомлення 

документи щодо внесення змін до рішення Київради та розпоряджень КМДА 

щодо збереження лічильників тепла та обладнання ліфтів для обговорення та 

прийнятті рішення Громадською радою при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про дотримання органами виконавчої влади міста Києва містобудівного 

законодавства» 

 

Слухали: начальника управління будівництва Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Брижко І.А., який надав інформацію стосовно 

дотримання органами виконавчої влади міста Києва містобудівного 

законодавства. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Базік О.М. 

 

Вирішили:  



Інформацію начальника управління будівництва Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Брижко І.А. стосовно дотримання 

органами виконавчої влади міста Києва містобудівного законодавства взяти 

до відома (додається). 

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про збереження та розвиток мережі (насамперед безкоштовних) спортивних 

секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і секцій, 

підліткових клубів за місцем проживання, а також забезпечення пільгового 

відвідування дітей пільгових категорій та дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах» 

 

Слухали: начальника відділу молоді і спорту Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Ільєнка В.П. з інформацією стосовно 

збереження та розвиток мережі (насамперед безкоштовних) спортивних 

секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і секцій, 

підліткових клубів за місцем проживання, а також забезпечення пільгового 

відвідування дітей пільгових категорій та дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

В обговоренні питання взяли участь: Брагіна А.Е., Селюк І.М., Рекун А.І., 

Напрєєнко О.Г., Холкін О.А., Бурля О.Ю., Майоров В.Ю. 

 

Вирішили:  
1.Інформацію начальника відділу молоді і спорту Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Ільєнка В.П. стосовно збереження та 

розвиток мережі (насамперед безкоштовних) спортивних секцій, 

фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і секцій, підліткових 

клубів за місцем проживання, а також забезпечення пільгового відвідування 

дітей пільгових категорій та дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах взяти до відома (додається). 

2.Звернутись до начальника відділу молоді і спорту Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Ільєнка В.П. стосовно проведення 

зустрічі-знайомства комітету з питань освіти, культури, молоді та спорту 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

П’яте питання порядку денного 

«Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали:  



секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М., яка надала звіт щодо відвідувань 

членами Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації засідань Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Павленко А.М., Брагіна А.Е., 

Овсянніков О.В. 

 

Вирішили:  

1. Попередити членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації про особисту відповідальність згідно пункту 

4.3 Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

2. Членам Громадської ради, які пропустили засідання Громадської ради, 

надати до 20 грудня 2019 року, у відповідності до п. 3.23. Регламенту 

Громадської ради, письмові пояснення щодо причин їх відсутності на 

засіданнях Громадської ради. 

3.Взяти до відома, що, відповідно до Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, у разі не 

виконання пункту 2 цього рішення зазначені пропуски будуть автоматично 

вважатись як такі, що здійснені без поважних причин. 

4. Відповідно до пункту 4.3 Положення про Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та пункту 3.23. 

Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації припинити членство в Громадській раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації представника 

Громадської організації «Український студент» Кублія Михайла 

Васильовича. 

5. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести відповідні зміни до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації" щодо виключення зі складу Громадської ради представника 

Громадської організації «Український студент» Кублія Михайла 

Васильовича. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 



 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


