
 

 

 

 

 

  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 № 2 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

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

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

25 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

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: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити  

проект порядку денного та регламент засідання Громадської ради, проекти 

яких отримані членами Громадської ради під час реєстрації, а саме: 

 

1.Про затвердження складу, голів, заступників голів і секретарів комітетів  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідачі: Фоміних.С.А., Бурля О.Ю.,  

Шашкіна Л.О., Овсянніков О.В. 

2.  Про утворення Секретаріату  Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М.  

3. Про утворення Правління  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М.  

4. Про затвердження Плану роботи  Громадської ради при Дніпровській 

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

Доповідач: Базік О.М, 

mailto:gr_dnipr@ukr.net


5. Про експертів  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

6. Різне. 

  

Регламент 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 - 20 хвилин 

П’яте питання-10 хвилин 

Різне - 10 хвилин 

 

Вирішили:  

Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання: 

1. Про затвердження складу, голів, заступників голів і секретарів комітетів  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідачі: Фоміних.С.А., Бурля О.Ю.,  

Шашкіна Л.О., Овсянніков О.В. 

2.  Про утворення Правління  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про утворення Секретаріату  Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Селюк І.М.  

4. Про затвердження Плану роботи  Громадської ради при Дніпровській 

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

Доповідач: Базік О.М, 

5. Про експертів  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

6. Щодо пропозицій Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації щодо включення її членів до консультативно-

дорадчих та інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та її структурних підрозділах. 

Доповідач: Павленко А.М. 

7. Про дату проведення чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Регламент 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 - 20 хвилин 

П’яте питання-10 хвилин 

Шосте питання - 10 хвилин 

Сьоме питання – 5 хвилин 

 

 

Голосували: 

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

 

Перше питання порядку денного:  

«Про затвердження складу, голів, заступників голів і секретарів комітетів  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації»  

 

Слухали: Фоміних.С.А., Бурлю О.Ю., Шашкіну Л.О., Овсяннікова О.В., які 

надали інформацію щодо проведення перших організаційних засідань 

комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації згідно рішення Громадської ради від 20 червня 2019 

року, протокол № 1. 

Секретаря Громадської ради Селюк І.М., яка повідомила про наявність в 

Секретаріаті ГР протоколів перших організаційних засідань комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити склад комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що  додається. 

2. Затвердити головами комітетів 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) 

Фоміних Сергія   Амосовича; 

- з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, земельних 

ресурсів , будівництва та архітектури Шашкіну Людмилу Олексіївну; 

- з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища Мітюка Сергія Олександровича; 

- з питань гуманітарної та соціальної політики  Овсяннікова Олега 

Венедиктовича. 

3. Затвердити заступниками голів комітетів 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) 

Григор’єву Оксану Володимирівну; 

- з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, земельних 

ресурсів , будівництва та архітектури Майорова Вадима Юрійовича; 



- з питань гуманітарної та соціальної політики Гриджука Михайла 

Юрійовича. 

4. Затвердити секретарями комітетів 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) 

Лапіна Олексія Олександровича; 

- з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, земельних 

ресурсів , будівництва та архітектури Ковальчук Ірину Миколаївну; 

- з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища Бурлю Олександра Юрійовича; 

- з питань гуманітарної та соціальної політики Оліфіру Олександра 

Івановича. 

 

Голосували: 

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

 

Друге питання порядку денного: 

«Про утворення Правління  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 повідомив, що у відповідності 

до  розділу   IV. Порядок утворення і організації роботи Правління 

Громадської ради Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації утворюється у 

складі  голови, заступника голови, голів комітетів та секретаря Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній  адміністрації. 

З урахуванням рішень комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації стосовно обрання голів 

комітетів, до складу Правління Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації за посадою  включаються: Фоміних 

Сергій Амосович, Шашкіна Людмила Олексіївна, Мітюк Сергій 

Олександрович, Овсянніков Олег Венедиктович. 

 

Вирішили:  
1. Утворити Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації у складі: Павленко Анатолій Микитович, Базік 

Олег Миколайович, Фоміних Сергій Амосович, Шашкіна Людмила 

Олексіївна, Мітюк Сергій Олександрович, Овсянніков Олег Венедиктович, 

Селюк Ірина Миколаївна. 

2. Взяти до відома, що очолює Правління  Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації голова  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 



3. Голові  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленку А.М. забезпечити організацію роботи 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації у відповідності до Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  

Павленка А.М. 

 

Голосували:  

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

 

Третє питання порядку денного: 

«Про утворення Секретаріату  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка повідомила, що у 

відповідності до розділу V. Порядок утворення і організації роботи 

Секретаріату Громадської ради Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації утворюється у складі  секретарів комітетів та секретаря 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній  

адміністрації. 

З урахуванням рішень комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації стосовно обрання секретарів 

комітетів, до складу Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації за посадою  включаються: 

Лапін Олексій Олександрович, Ковальчук Ірина Миколаївна, Бурля 

Олександр Юрійович, Оліфіра Олександр Іванович. 

 

Вирішили:  
1. Утворити Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації у складі: Селюк Ірина Миколаївна, Лапін 

Олексій Олександрович, Ковальчук Ірина Миколаївна, Бурля Олександр 

Юрійович, Оліфіра Олександр Іванович. 

2. Затвердити керівником Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації секретаря  Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селюк 

Ірину Миколаївну. 

3. Секретарю  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. забезпечити організацію роботи 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації у відповідності до Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  

Павленка А.М. 

 

Голосували: 

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

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про затвердження Плану роботи  Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2019 року» 

 

Слухали: Базіка О.М., який надав узагальнену інформацію  стосовно питань 

до проекту Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2019 року. 

В обговоренні питання взяли участь: Оліфіра О,І, Фоміних С.А., Мітюк 

С.О., Шашкіна Л.О., Базік О.М. 

 

Вирішили:  
1. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2019 року, що 

додається. 

2. Заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіку О.М., головам комітетів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

забезпечити виконання зазначеного плану в повному обсязі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління та 

Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Голосували:  
"За" - 25, "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 

 

П’яте питанню порядку денного: 
«Про експертів  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 (протокол № 1 

від 20 червня 2019 року), створити експертну групу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та затвердити 

порядок затвердження особи експертом Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації в редакції, що роздана членам 



Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації при реєстрації. 

 

Вирішили:  

1. Створити експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

2. Затвердити Порядок затвердження особи експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

3. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації забезпечити залучення експертів до роботи 

комітетів. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували:  
«За» - 25, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Щодо пропозицій Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації щодо включення її членів до консультативно-

дорадчих та інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та її самостійних структурних підрозділах» 

 

Слухали: Павленко А.М., який запропонував головам комітетів надати до 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації пропозиції щодо включення до консультативно-

дорадчих та інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та її самостійних структурних підрозділах. 

 

Вирішили:  
1. Відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
направити запит на інформацію до Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо надання сканкопій положень про 

консультативно-дорадчі та інші допоміжні комісії при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації та її самостійних структурних 

підрозділів. 

2. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації надати до 01 серпня 2019 року в Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації пропозиції щодо включення до консультативно-дорадчих та 

інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації та її самостійних структурних підрозділах. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації винести пропозиції щодо включення до 

консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та її самостійних структурних 



підрозділах для розгляду та затвердження на чергове засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

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

 

Голосували:  
«За» - 25, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про дату проведення наступного чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

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

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на початку серпня 2019 року. 

 

Вирішили:  
1. Провести чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на початку серпня 2019 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували:  
«За» - 25, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


