
 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 573 20 94 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/dniprgr/ 

 

ПРОТОКОЛ № 13 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                                16 вересня 2020 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 31 особа. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва» Прогонюк С.Т.;  

головний інженер КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва» Кравчук С.Г.; 

начальник відділу прийому громадян з призначення житлових субсидій 

управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Гузь О.О.; 

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.; 

експерти Громадської ради: Ільєнко О.М. 

громадськість Дніпровського району: Калмикова В.Г. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

18 членів Громадської ради із 31. 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» - 18, «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 стан надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі  

Доповідач: Гузь О.О. (за згодою) 

2. Про інформацію директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Прогонюка С.Т. стосовно 

ходу підготовки до опалювального сезону 2020-2021 рр. 

Доповідач: Прогонюк С.Т.(за згодою) 

3. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 20 хвилин 

Друге питання - 20 хвилин 

Різне – 10 хвилин  

 

 

 

 

 

Вирішили: 
Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про стан надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі  

Доповідач: Гузь О.О. (за згодою) 

2. Про інформацію директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Прогонюка С.Т. стосовно 

ходу підготовки до опалювального сезону 2020-2021 рр. 

Доповідач: Прогонюк С.Т. (за згодою) 

3. Різне 

 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 



Перше питання - 20 хвилин 

Друге питання - 30 хвилин 

Різне - 5 хвилин 

 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про стан надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі»  

 

Слухали: 

начальника відділу прийому громадян з призначення житлових субсидій 

управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Гузь О.О., яка надала інформацію щодо стану 

надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 

у грошовій формі. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Бурля О.Ю., Ільєнко О.М.; Рекун А.І., 

Резниченко В.О., Онищенко О.В., Григоренко М.І. 

 

Вирішили:  
Інформацію щодо стану надання пільг та житлових субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг у грошовій формі взяти до відома. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про інформацію директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Прогонюка С.Т. стосовно 

ходу підготовки до опалювального сезону 2020-2021 рр.» 

 

Слухали: директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» Прогонюка С.Т., який надав 

інформацію стосовно ходу підготовки до опалювального сезону 2020-2021 

рр. та проведених ремонтних роботах житлового фонду Дніпровського 

району міста Києва. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Бурля О.Ю., Ільєнко О.М.; Рекун А.І., 

Фоміних С.А., Ковальчук І.М., Онищенко О.В. 

 
Вирішили:  
1. Інформацію директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Прогонюка С.Т. стосовно 

ходу підготовки до опалювального сезону 2020-2021 рр. та проведених 

ремонтних роботах житлового фонду Дніпровського району міста Києва 

взяти до відома (що додається). 



2.Відзначити плідну, конструктивну, з великим рівнем відкритості і 

комунікації роботу Прогонюка Сергія Тарасовича з Громадською радою при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

РІЗНЕ: 

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка внесла пропозицію, в зв’язку з 

початком навчального року під час карантинного періоду, доручити комітету 

з питань освіти та культури, молоді та спорту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації вивчити 

питання «Щодо харчування дітей в закладах освіти Дніпровського району 

міста Києва» 

 

Вирішили: 

1. Комітету з питань освіти та культури, молоді та спорту Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації вивчити 

питання щодо харчування дітей в закладах освіти Дніпровського району 

міста Києва» та винести його на розгляд  Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар  

Громадської ради                                            І.М. Селюк 

 


