
 

 

 

 

 

  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 № 1 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      20 червня 2019 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

26 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.;  

начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Пашковський 

П.М.;    
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. 
 

Слухали:  

 заступника голови Дніпровської районн0ї в місті Києві державної 

адміністрації Загородню Аллу Вікторівну, яка зачитала Розпорядження 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації № 

491 від 18 червня 2019 року "Про затвердження складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації",  

привітала всіх учасників нового складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з їх 

обранням та побажала плідної праці; 

 голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка Олега 

Миколайовича, який оголосив, що на першому засіданні Громадської 

ради присутні 26 членів Громадської ради при Дніпровській районній в 
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місті Києві державній адміністрації з 34 осіб, обраних установчими 

зборами з формування нового складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, які 

відбулись 12 червня 2019 року. У зв'язку з цим Базік О.М. 

запропонував розпочати перше засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

  

Слухали: Базіка О.М., який запропонував обрати лічильну комісію або ж 

доручити головуючому на засіданні вести підрахунок голосів. 

 

Вирішили:  
Доручити головуючому на засіданні Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіку О.М. вести підрахунок 

голосів. 

 

Голосували:  
«за» - 26, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

 

Слухали:  

Базіка О.М., який запропонував затвердити  проект порядку денного та 

регламент засідання Громадської ради, проекти яких отримані членами 

Громадської ради під час реєстрації, а саме: 

 

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 заступника 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 проект Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

7. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

8. Про підготовку Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на II півріччя 2019 року.. 



9. Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 15 хвилин 

П'яте питання - 15 хвилин 

Шосте питання - 15 хвилин 

Сьоме питання - 15 хвилин 

Восьме питання- 10 хвилин 

Дев’яте питання-3 хвилини 

 

Вирішили:  
Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання: 

  

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 заступника 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 проект Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

7. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

8. Про підготовку Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на II півріччя 2019 року.. 

9. Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 



Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 15 хвилин 

П'яте питання - 15 хвилин 

Шосте питання - 15 хвилин 

Сьоме питання - 15 хвилин 

Восьме питання- 10 хвилин 

Дев’яте питання-3 хвилини 

 

Голосували: 

"За" - 26 ,  "Проти" - 0, "Утримались" – 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про вибори голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації»  

 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував висувати кандидатури на посаду 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Шашкіна Л.О., Бурля О. та інші запропонували обрати головою  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М., президента Благодійної організації «Благодійний фонд 

«Дніпровський». 

 

Вирішили:  

Обрати головою Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації президента Благодійної організації «Благодійний 

фонд «Дніпровський» Павленка Анатолія Микитовича.  

Голосували: 

"За" - 25 ,  "Проти" - 0, "Утримались" – 1. 

 

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 обрати на посаду 

секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М.  



Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене 

пропозицію на голосування. 

 

 

 

Вирішили:  

Обрати секретарем Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації представника Благодійної організації "Вибір 

майбутнього" Селюк Ірину Миколаївну.  

Голосували:  

"За" -  24 , "Проти" - 0 , "Утримались" – 2. 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував затвердити організаційну 

структуру Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації відповідно до проекту, розданому при реєстрації. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначену 

пропозицію на голосування. 

 

 

 

Вирішили:  
Затвердити організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

 

Голосували: 

"За" -  26 , "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

"Про обрання заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації" 

 

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

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації представника      ?       Базіка Олега Миколайовича. 

 Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  
Обрати заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації представника   ? Базіка Олега 

Миколайовича. 

 

Голосували:  



"За" - 26, "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 

 

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 

схваленою раніше організаційної структури Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, чотири 

комітети Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, а саме: 

- з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО); 

- з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища; 

- з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів , будівництва та архітектури; 

- з питань гуманітарної та соціальної політики. 

 

Вирішили:  

1. Утворити наступні комітети Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: 

- з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО); 

- з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища; 

- з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів , будівництва та архітектури; 

- з питань гуманітарної та соціальної політики. 

2. Членам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати до 21 червня 2019 року заяви стосовно своєї 

участі в комітетах Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

3. Визначити наступних осіб, відповідальних за проведення перших, 

організаційних  засідань зазначених вище комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, відповідно: 

Фоміних С.А.; Бурля О.Ю.; Шашкіна Л.О.; Овсянніков О.В. 

4. Провести до 01 липня 2019 року  перші, організаційні засідання 

новостворених комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з наступним порядком денним:  

1) Про затвердження кількісного і персонального складу комітету 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

2) Про обрання голови комітету Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 



3) Про обрання заступника голови комітету Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

4) Про обрання секретаря комітету Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Фоміних С.А.; Бурлі О.Ю.; Шашкіній Л.О.; Овсяннікову О.В. надати  

секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації протоколи засідань комітетів до 01 липня 2019 року. 

6. Головам новостворених комітетів разом з секретарем та заступником 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації узгодити  місце, дату та час засідань комітетів. 

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

 

Голосували:  

«За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про проект Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленко А.М., який поінформував, що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. 353) змінено 

зміст Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому 

центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 

мм. Києві та Севастополі державній адміністрації  та запропонував схвалити  

проект Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, розданий при реєстрації. 

 

Вирішили:  
1. Схвалити проект Положення про Громадську раду при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Визначити уповноваженою особою Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державної адміністрації для подальшої роботи щодо 

можливого доопрацювання  проекту Положення про Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в 

райдержадміністрації Григоренка Миколу Івановича. 

3. Направити схвалений проект Положення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації для затвердження його 

головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та 

розміщення в установленому порядку на суб-веб-сайті  Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації .  

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

 

Голосували:  
«За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 



 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував затвердити Регламент 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, проект якого розданий при реєстрації.  

 

В обговоренні питання взяли участь: Черевко Н.П., Оліфіра О.І. 

 

Вирішили:  
1. Затвердити Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Направити  Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для розміщення в установленому порядку на суб веб-

сайті  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

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

 

Голосували:  
«За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

Восьме питання порядку денного: 

«Про підготовку Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на II півріччя 2019 року» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував створити робочу групу з 

підготовки проекту Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2019 року на 

чолі з Базіком О.М. та доручити їй до 4 липня 2019 року надати його на 

затвердження. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Черевко Н.П., Оліфіра О.І. 

 

Вирішили:  
1. Створити робочу групу з підготовки проекту Плану роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на ІІ 

півріччя 2019 року у складі представників комітетів Громадської ради на чолі 

з Базіком О.М. 

2. Базіку О.М. до 04 липня 2019 року узагальнити напрацьовані комітетами 

пропозиції  до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2019 року та надати його 

секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

3. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. винести  на наступне засідання 



Громадської ради проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2019 року для 

обговорення та затвердження. 

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

 

Голосували:  

«За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

 

Дев’яте 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 04 липня 2017  року.   

 

Вирішили:  
Скликати наступне засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 04 липня 2019 року. 
   

Голосували: «За» - 26, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


