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ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  
3-й поверх, каб. 317                      08 серпня 2019 року, 16.00 

 
Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

22 члени Громадської ради (список додається). 
Запрошені:  

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
Онофрійчук П.В. 

Керівник апарату Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації Кузнєцов І.А. 

Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  Пашковський 

П.М. 
Начальник управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації  Соя О.В. 
начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П. 

Начальник управління житлово-комунального господарства Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації  Косар Н.Р. 

Спеціаліст управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації Дубровський В.А. 

Заступник начальника служби у справах дітей та сім’ї Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації Грищенко Л.М. 

Заступник начальника відділу молоді та спорту Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації Верба Т.В.  

Начальник відділу інформаційної політики Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації Петровець Н.Г. 

Спеціаліст відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації Рязанова О.К. 
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Начальник відділу з питань благоустрою та контролю за охороною 
природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Романець О.В. 
Начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Лобач 
Г.В. 

В.о. начальника відділу охорони здоров’я Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації Коропецький В.В. 

Експерти Громадської ради: Фатєєва О.О., Ільєнко О.М. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 

22 члени 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:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 
Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 
Слухали:  

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації Павленка А.М., який запропонував перед початком розгляду 

питань порядку денного засідання Громадської ради провести зустріч-
знайомство з керівним складом Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації. Павленко А.М. представив членам Громадської ради 

голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  Петра 
Васильовича Онофрійчука та керівника апарату Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Ігоря Анатолійовича Кузнєцова, а також 
членів Громадської ради; 

Керівника апарату Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації Ігоря Анатолійовича Кузнєцова, який представив керівників 

структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, присутніх в залі; 

Голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
Онофрійчука Петра Васильовича, який запросив присутніх до плідної 

співпрацю у вирішенні проблемних питань життєдіяльності Дніпровського 
району м. Києва.  

Відбулося жваве обговорення стосовно подальшої комунікації і форм 
співпраці. 
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, схвалені 

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



1. Про пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації у роботі консультативних- 

дорадчих та інших допоміжних органах при Дніпровській районній в місті 
Києві державній  адміністрації та її самостійних структурних підрозділах. 

Доповідачі: Селюк І.М., Мітюк С.О. 
Шашкіна Л.О., Фоміних С.А., Овсянніков О.В. 

2. Про проблеми паркування та збереження особистого транспорту 
мешканців Дніпровського району м. Києва. 

Доповідачі: Базік О.М, Шашкіна Л.О. 
 

3. Щодо об’єкту природо-охоронного фонду Урочище «Горбачиха» 
Дніпровського району м. Києва. 

Доповідачі: Шашкіна Л.О., Фатєєва О.О. 
4. Про затвердження макету та виготовлення посвідченння членів 
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 
Доповідач: Селюк І.М. 

5. 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 - 5 хвилин 
Різне - 5 хвилин 

 

Голова Громадської ради Павленко А.М. запропонував, в зв’язку з 

відсутністю головного доповідача з першого питання порядку денного, а 
саме: «Про проблеми паркування та збереження особистого транспорту 

мешканців Дніпровського району м. Києва» Базіка О.М., перенести зазначене 
питання на наступне чергове засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, а також  запропонував додати 
до порядку денного наступні питання: 

«Про затвердження кандидатів в експерти Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.» 

«Про підготовку робочої зустрічі  членів Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

депутатами Київради Дніпровського району м. Києва.» 
 

Вирішили:  
1. Перенести розгляд питання «Про проблеми паркування та збереження 
особистого транспорту мешканців Дніпровського району м. Києва» на 

наступне засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації. 



2. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 
місті Києві державній адміністрації внести в проект порядку денного 

наступного чергового засідання Громадської ради питання «Про проблеми 
паркування та збереження особистого транспорту мешканців Дніпровського 

району м. Києва». 
3. Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання: 

1. Щодо об’єкту природо-охоронного фонду «Урочище «Горбачиха» у 
Дніпровському районі м. Києва. 

Доповідачі: Шашкіна Л.О., Фатєєва О.О. 
2. Про пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у роботі консультативних- 
дорадчих та інших допоміжних органах при Дніпровській районній в місті 

Києві державній  адміністрації та її самостійних структурних підрозділах. 
Доповідачі: Селюк І.М., Мітюк С.О. 

Шашкіна Л.О., Фоміних С.А., Овсянніков О.В. 

3. Про затвердження кандидатів в експерти Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М.  
4. Про підготовку робочої зустрічі членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з  депутатами Київради 
Дніпровського району м. Києва. 

Доповідач: Павленко А.М. 
5. Про затвердження макету та виготовлення посвідчення члена Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  
Доповідач: Селюк І.М. 

 
Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній                                 
в місті Києві  державній адміністрації: 

 
Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 
Третє питання – 5 хвилин 

Четверте питання - 5 хвилин 
П’яте питання-5 хвилин 

Шосте питання - 5 хвилин 
 

 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

Перше питання порядку денного:  
«Щодо об’єкту природо-охоронного фонду «Урочище «Горбачиха» у 

Дніпровському районі м. Києва»  
 
Слухали: Фатєєву О.О., яка надала інформацію щодо ситуації, яка склалась 

навколо природо-охоронного фонду «Урочище «Горбачиха» у 
Дніпровському районі м. Києва. 

Вирішили:  
1. Взяти до відома інформацію Фатєєвої О.О, що додається. 



2. Комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 
благоустрою та охорони навколишнього середовища (голова Митюк С.О.) та 

комітету з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 
земельних ресурсів , будівництва та архітектури (голова комітету Шашкіна 

Л.О.) доопрацювати питання щодо об’єкту природо-охоронного фонду 
«Горбачиха» Дніпровського району м. Києва та надати проект рішення  на 

затвердження  Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації у формі дистанційного голосування, розмістивши 

його у групі Громадської ради на VIBER, до 15 серпня 2019 року. 
3. Контроль за виконанням цього питання покласти на секретаря Громадської 

ради Селюк І. М. 
 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 
Друге питання порядку денного: 

«Про пропозиції щодо участі членів Громадської  ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації у роботі консультативних- 

дорадчих та інших допоміжних органах при Дніпровській районній в місті 
Києві державній  адміністрації та її самостійних структурних підрозділах» 

 
Слухали: 

 Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації, яка повідомила , що відповідно до запиту на 

інформацію Громадської ради відділ організації діловодства Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації надав 35 скан-копій положень 

щодо  консультативних- дорадчих та інших допоміжних органів при 
Дніпровській районній в місті Києві державній  адміністрації та її 
самостійних структурних підрозділів. 

 
Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який зауважив, що не всі комітети подали свої 
пропозиції щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації у роботі консультативних- дорадчих та 
інших допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві 

державній  адміністрації та її самостійних структурних підрозділах. 
 

Вирішили:  
1.Доручити головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації остаточно визначитись з представниками 
для включення до складу консультативно-дорадчих органів при 

райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів членів 
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації до 09 серпня 2019 року. 

2.Доручити голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Павленку А.М. направити доопрацьовані пропозиції 

щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації у роботі консультативних- дорадчих та інших 



допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві державній  
адміністрації та її самостійних структурних підрозділах голові Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчуку В.П 
3.Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчука В.П. включити до складу консультативно-
дорадчих органів при райдержадміністрації та її самостійних структурних 

підрозділів членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації згідно додатку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 
Базіка О.М. 

 
Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 
Третє питання порядку денного: 
«Про затвердження кандидатів в експерти Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 
 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Павленко А.М., який запропонував затвердити 

експертами Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації. з питань екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища Фатєєву О.О та з питань житлово-комунальної та 
транспортної інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури Ільєнка О.М., згідно поданих ними заяв, що додаються. 
 

Вирішили:  
Затвердити експертами Громадської ради при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації Фатєєву О.О. з питань екології, благоустрою 

та охорони навколишнього середовища та Ільєнка О.М. з питань житлово-
комунальної та транспортної інфраструктури, земельних ресурсів , 

будівництва та архітектури. 
 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

Четверте питання порядку денного: 
«Про підготовку робочої зустрічі  членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з  депутатами Київради 
Дніпровського району м. Києва» 

 
Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував провести робочу 
зустріч  членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації з депутатами Київради Дніпровського району м. 

Києва у вересні 2019 року. 
Вирішили:  



1. Провести робочу зустріч членів Громадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації з  депутатами Київради 

Дніпровського району м. Києва у вересні 2019 року  
2. Доручити головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до 01 вересня 2019 року напрацювати 
перелік конкретних проблемних питань Дніпровського району міста Києва, 

які буде озвучено на робочій зустрічі  членів Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з  депутатами 

Київради Дніпровського району м. Києва. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  
Павленко А.М. 

 
Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

П’яте питанню порядку денного: 
«Про затвердження макету та виготовлення посвідчення члена 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 презентувала проект макету 

посвідчення члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації та наголосила, що для виготовлення посвідчення 

членам Громадської ради потрібно надати до Секретаріату Громадської ради 
фото членів Громадської ради. 

 
Вирішили:  

1 Затвердити макет посвідчення члена Громадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Членам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації надати до Секретаріату Громадсько ради фото для 

виготовлення посвідчення членів Громадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації. 

 
Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 
 

Голова 
Громадської ради               _______________ А.М. Павленко  

 
 

Секретар  
Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


