
 

 

 

 

 

  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/gromadskarada2017 

ПРОТОКОЛ № 18 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 
м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      19 березня 2019 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 34 особи. 

Присутні:  

20 членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  
начальник відділу економіки і інвестицій Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Редчиц С.М.; 

заступник начальника відділу превенції Дніпровського УП ГУНП  у м. Києві 

Дмитренко О.П.; 

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

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М.; 

секретар Громадської ради при Київській міській раді (КМДА); 

експерти Громадської ради: Ільєнко О.М., Гайдук В.Я.; 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

20 членів Громадської ради із 34. Таким чином засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Розпочати засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Громадської 

ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 
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наступним проектом порядку денного засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 
  

1. Про підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського району 

міста Києва на 2018 рік. 

Доповідачі:  Редчиц С.М. (за згодою) 

               Седченко І.В. 

2. Про інформацію Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції України 

у м.Києві щодо стану забезпечення публічної безпеки і порядку у місцях 

масового відпочинку громадян на території району. 

Доповідачі: представник Дніпровського  

управління поліції  

ГУ НП України у м. Києві (за згодою) 

Віровцев В.Ю. 

3. Про позашкільну освіту у Дніпровському районі міста Києва: стан, 

виклики, перспективи. 

Доповідачі: Іваніна Н.В. (за згодою) 

Седченко І.В. 

4. Різне. 

 

Павленко А.М. запропонував внести до порядку денного ще два питання, а 

саме: 

Про пропозиції до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

щодо формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Про Звернення до Прем’єр-Міністра України Гросмана В.Б. стосовно 

будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Володимира 

Сосюри, 6. 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 
 

1. Про підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського району 

міста Києва на 2018 рік. 

Доповідачі:  Редчиц С.М. (за згодою) 

               Седченко І.В. 

2. Про інформацію Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції України 

у м.Києві щодо стану забезпечення публічної безпеки і порядку у місцях 

масового відпочинку громадян на території району. 

Доповідачі: представник Дніпровського  

управління поліції  

ГУ НП України у м. Києві (за згодою) 

Віровцев В.Ю. 

3. Про позашкільну освіту у Дніпровському районі міста Києва: стан, 

виклики, перспективи. 

Доповідачі: Іваніна Н.В. (за згодою) 



Седченко І.В. 

4. Про пропозиції до складу ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

5. Про Звернення до Прем’єр-Міністра України Гросмана В.Б. стосовно 

будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Володимира 

Сосюри, 6. 

Доповідач: Базік О.М. 
 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

«Про підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського району 

міста Києва на 2018 рік» 

 

Слухали:  

начальника відділу економіки і інвестицій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Редчиц С.М., який надав інформацію щодо 

підсумків економічного і соціального розвитку Дніпровського району міста 

Києва на 2018 рік. 
 

В обговоренні взяли участь: Оліфіра О.І., Базік О.М., Ковальчук І.М., 

Воробйов Я.Ю., Седченко І.В., Стукота С.А., Гайдк В.Я. 

 

Вирішили: 

Інформацію начальника відділу економіки і інвестицій Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Редчиц С.М. щодо підсумків 

економічного і соціального розвитку Дніпровського району міста Києва на 

2018 рік взяти до відома (додається). 
 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0  

 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про інформацію Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції України у 

м.Києві щодо стану забезпечення публічної безпеки і порядку у місцях 

масового відпочинку громадян на території району» 

 

Слухали:  
заступника начальника відділу превенції Дніпровського управління поліції 

ГУ НП України у м. Києві, який надав інформацію Дніпровського управління 

поліції ГУ Нацполіції України у м.Києві щодо стану забезпечення публічної 

безпеки і порядку у місцях масового відпочинку громадян на території 

району. 

 



В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю., Кулєшов А.А., Ковальчк І.М., 

Воробйов Я.Ю., Шашкіна Л.О., Ільєнко О.М., Базік О.М., Павленко А.М., 

Седченко І.В. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію заступника начальника відділу превенції Дніпровського 

управління поліції ГУ НП України у м. Києві про інформацію Дніпровського 

управління поліції ГУ Нацполіції України у м.Києві щодо стану забезпечення 

публічної безпеки і порядку у місцях масового відпочинку громадян на 

території району взяти до відома (додається). 

2. Доручити голові комітету Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті державній адміністрації з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища Воробйову Я.Ю. підготувати Звернення до Київської міської 

ради стосовно відсутності пункту перебування поліції в парку відпочинку та 

розваг «Гідропарк». 

3. Доручити голові комітету Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті державній адміністрації з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту прав вимушено-переміщених 

осіб та учасників ООС (АТО) Фоміних С.А. підготувати Звернення до 

охорони навколишнього середовища Воробйову Я.Ю. підготувати Звернення 

до Київської міської ради стосовно встановлення відеоспостереження в 

місцях масового відпочинку громадян на території Дніпровського району 

міста Києва. 

4. Направити Звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Онофрійчука П.В. стосовно зафарбовування в 

громадських місцях, на будівлях та спорудах написів адрес і контактів про 

розповсюдження наркотичних речовин.  
 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Третє питання порядку денного: 

«Про позашкільну освіту у Дніпровському районі міста Києва: стан, виклики, 

перспективи» 

 

Слухали:  

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який повідомив про те, що начальник 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Іваніни Н.В. не змогла бути присутньою на засіданні 

Громадської ради та запропонував перенести розгляд даного питання на 

наступне чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

 

Вирішили: 

Перенести розгляд питання «Про позашкільну освіту у Дніпровському районі 

міста Києва: стан, виклики, перспективи»  на наступне чергове засідання 



Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 
 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  
 

Четверте питання порядку денного: 

«Про пропозиції до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

щодо формування нового складу 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 у відповідності до п.3.6  

делегувати до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації наступних осіб: Павленка А.М., Базіка 

О.М., Фоміних С.А., Селюк І,М., Бондаря В.В., Воробйова Я.Ю., Овсяннікова 

О.В., Шашкіну Л.О., Лічман О.С., Беляєва С.А., Лапіна О.О. 
 

В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю. 

 

Вирішили: 

1. Рекомендувати голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчуку П.В. визначити кількісний склад ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів щодо формування нового складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в кількості 15 осіб.  

2. Рекомендувати до складу ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів щодо формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній наступних членів  діючоі Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Павленка Анатолія Микитовича; 

Базіка Олега Миколайовича; 

Селюк Ірину Миколаївну; 

Бондаря Володимира Васильовича; 

Беляєва Станіслава Андрійовича; 

Воробйова Ярослава Юрійовича; 

Лапіна Олексія Олександровича; 

Фоміних Сергія Амосовича; 

Шашкіну Людмилу Олексіївну. 
 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про Звернення до Прем’єр-Міністра України Гросмана В.Б. стосовно 

будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Володимира 

Сосюри, 6» 

 



Слухали:  
І-го заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіка О.М., який надав інформацію щодо 

будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Володимира 

Сосюри, 6 та запропонував затвердити Звернення до Прем’єр-Міністра 

України Гросмана В.Б.   
 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Ковальчук І.М. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Звернення до Прем’єр-Міністра України Гросмана В.Б. 

стосовно будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. 

Володимира Сосюри, 6, що додається. 

2. Секретаріату направити Звернення до Прем’єр-Міністра України Гросмана 

В.Б. стосовно будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. 

Володимира Сосюри, 6. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на І-го заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  
 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


