
 

 

 

 

 

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 № 9 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                             23 січня 2020 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 33 особи. 

Присутні:  

24 члени Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

Перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Сушінець В.В.; 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.; 

начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Лобач 

Г.В.; 

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: Федоренко О.С., Федоренко Ю.С., 

Ільєнко О.В. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

24 членів Громадської ради із 33. 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. 

 

mailto:gr_dnipr@ukr.net


Голосували: «за» - 24, «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 звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з червня по грудень 2019 року 

та проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

Доповідач: Павленко А.М 

2.Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 60 хвилин 

Різне - 5 хвилин 

 

 

 

Слухали:  
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 внести до порядку денного питання «Про суперечливі 

аспекти нового трудового законодавства». 

 

Вирішили:  
1.Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з червня по 

грудень 2019 року та проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

Доповідач: Павленко А.М 

2. Про суперечливі аспекти нового трудового законодавства. 

Доповідач: Мітюк С.О. 

3. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 60 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Різне - 5 хвилини 

 

 



Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з червня по грудень 2019 року 

та проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2020 рік»  

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який прозвітував щодо виконання 

Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з червня по грудень 2019 року та запропонував 

розглянути та затвердити проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Брагіна А.Е., Мітюк С.О., Фоміних 

С.А., Базік О.М., Григор’єва О.В., Ільєнко О.В., Черевко Н.П., Овсянніков 

О.В., Бондар В.В. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації А.М. Павленка щодо виконання Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з червня по грудень 2019 року взяти до відома (додається). 

2. Роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за ІІ півріччя 2019 року вважати задовільною. 

3. Доручити профільним комітетам Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації вивчити ситуацію щодо 

реагування на звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за ІІ півріччя 2019 року. 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації підготувати узагальнюючу інформацію з зазначеного 

питання. 

Інформацію про ситуацію, що склалася навколо звернень Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, заслухати 

на черговому засіданні Громадської ради. 

4. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації повторно розіслати членам Громадської 

ради на електронну пошту Алгоритм підготовки питання порядку денного 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, затверджений Правлінням Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, протокол № 5 

від 27 листопада 2019 року. 

5. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2020 рік, що додається. 

6. 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. 

7. Доручити Бондарю В.В. вивчити питання щодо створення нового комітету 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з питань учасників ООС (АТО) та внутрішньо переміщених 

осіб. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління та 

Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про суперечливі аспекти нового трудового законодавства» 

 

Слухали: 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 надав інформацію щодо змін у 

новому законі “Про працю” та зауважив на суперечливих думках експертів з 

цього приводу. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію голови 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 взяти до відома (додається). 

2. Запропонувати комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, торгівлі, комунальної власності, майна та комунальних 

підприємств Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) (голова Олександр Лисенко) провести «круглий стіл» на тему: 

«Суперечливі аспекти нового трудового законодавства. Що не влаштовує 

бізнес та наскільки це справедливо» та створити спільну робочу групу з його 

підготовки і проведення. 

3. Рекомендувати робочій групі: 

 провести зазначений захід не пізніше 21 лютого 2020 року в Колонній залі 

Київської міської державної адміністрації. 

 запросити на зазначений захід фахівців та експертів з цього питання, 

зокрема: представників профільного комітету Верховної ради України та 

Київської міської ради, Державної регуляторної служби, керівників 

профільних відділів та підрозділів районних в місті Києві державних 

адміністрацій, членів профільних комітетів Громадських рад при районних в 

місті Києві державних адміністраціях, організацій роботодавців та 

профспілок. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 



Третє питання порядку денного: 

«Щодо семінару для платників податків» 

 

Слухали: начальника відділу з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Лобача Г.В., який надав інформацію щодо проведення 

інформаційного семінару для платників податків в приміщенні Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 29-30 січня 2020 року. 

 

Вирішили:  
Інформацію відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Лобач 

Г.В. щодо проведення інформаційного семінару для платників податків в 

приміщенні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 29-

30 січня 2020 року взяти до відома. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Щодо звернення громадської організації «Твердиня» до Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

Слухали: представника громадської організації «Твердиня» Федоренка 

Ю.С., який надав інформацію щодо незаконної торгівлі за адресою: м. Київ, 

вул. Андрія Малишка, 9А, можливого будівництва житлового комплексу за 

адресою: м. Київ, просп. Броварський, щодо присвоєння ділянці за адресою: 

м. Київ, р-н Дніпровський, просп, Броварський (кадастровий номер земельної 

ділянки 8000000000:66:099:0042) статусу скверу з метою збереження зелених 

насаджень та створення зони відпочинку жителів Північно-Броварського 

масиву Дніпровського району міста Києва, щодо  будівництва за адресою 

вул. Андрія Малишка (навпроти універмагу «Дитячий світ») (письмове 

звернення додається). 

Вирішили:  

Доручити голові комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури Шашкіній 

Л.О. та голові комітету з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту прав вимушено-переміщених 

осіб та учасників ООС (АТО) Фоміних  С.А. вивчити ситуацію, зазначену у 

зверненні громадської організації «Твердиня» та підготувати проект рішення 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з цього питання. 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

Голова 

Громадської ради                           А.М. Павленко 

Секретар  

Громадської ради                    І.М. Селюк 


