
 

 

 

 

 

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 № 15 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                                16 грудня 2020 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

20 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

депутат Київської міської ради Шаповал А.А.; 

голова Опікунської ради, заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Загородня А.В.; 

начальник відділу оренди майна комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Сівченко П.Ю.; 

заступник голови Опікунської ради, заступник начальника юридичного 

відділу Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Чорний 

В.О.; 

секретар Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кондрашов В.Є.; 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П.; 

помічник депутата Київської міської ради Міщенко О.Г. - Нємцев А.В.; 

помічник депутата Київської міської ради Федоренко Я.Ю. - Чумак В.П.; 

голова комітету Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) з питань промисловості, розвитку підприємництва, торгівлі, 

комунальної власності, майна та комунальних підприємств Лисенко О.П.; 

експерти Громадської ради: Ільєнко О.М. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

20 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. 
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Вирішили:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 20, «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 роботу Опікунської ради. Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Доповідач: Загородня А.В. (за згодою), 

Овсянніков О.В. 

2. Про стан використання комунального майна територіальної громади міста 

Києва, віднесеного до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Доповідачі: Сівченко П.Ю. (за згодою), 

Шашкіна Л.О., Мітюк С.О  
3. Про співпрацю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з новообраними депутатами Київської міської ради 

від Дніпровського району міста Києва. 

Відповідальний: Павленко А.М. 

4. Про стан реагування на Звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Кириченко О.М. 

5. Про зміни складу членів і керівних осіб Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

6. Про звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідачі: Овсянніков О.В., Мітюк С.О  
 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 30 хвилин 

Четверте питання - 10 хвилин 

П’яте питання - 10 хвилин 

Шосте питання - 10 хвилин 

 

 

 

Вирішили: 

Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 



 

1. Про зміни складу членів і керівних осіб Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про роботу Опікунської ради. Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

Доповідач: Загородня А.В.), 

Кондрашов В.Є. (за згодою) 

3. Про стан використання комунального майна територіальної громади міста 

Києва, віднесеного до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Доповідач: Сівченко П.Ю. (за згодою), 
 

4. Про співпрацю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з новообраними депутатами Київської міської ради 

від Дніпровського району міста Києва. 

Відповідальний: Павленко А.М. 

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

державній адміністрації. 

Доповідачі: Овсянніков О.В., Мітюк С.О  
 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 20 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 30 хвилин 

П’яте питання - 10 хвилин 

 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про зміни складу членів і керівних осіб 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 повідомив про необхідність внесення змін 

щодо складу Громадської ради та керівних осіб її комітетів з питань освіти, 

культури, молоді та спорту та з питань захисту прав вимушено-переміщених 

осіб та учасників ООС (АТО).  в зв’язку з обранням двох членів Громадської 

ради депутатами місцевих рад, а саме представника Всеукраїнської спілки 

громадських організацій «Україна – країна героїв» Брагіну Аллу Едуардівну 

та представника Громадської організації «Кияни об’єднуємося» Бондаря 

Володимира Васильовича. 

Вирішили:  



1. Відповідно до пункту 4.3 Положення про Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації виключити зі 

складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації представника Всеукраїнської спілки громадських організацій 

«Україна – країна героїв» Брагіну Аллу Едуардівну та представника 

Громадської організації «Кияни об’єднуємося» Бондаря Володимира 

Васильовича. 

2. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" щодо 

виключення зі складу Громадської ради представника Всеукраїнської спілки 

громадських організацій «Україна – країна героїв» Брагіну Аллу Едуардівну 

та представника Громадської організації «Кияни об’єднуємося» Бондаря 

Володимира Васильовича. 

3. Затвердити головою комітету з питань освіти, культури, молоді та спорту 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Кулініч Ю.А.  

4. Затвердити секретарем комітету з питань освіти, культури, молоді та 

спорту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Літовку О.О. 

5. Об’єднати комітет з питань захисту прав вимушено-переміщених осіб та 

учасників ООС (АТО) Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про роботу Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації» 

 

Слухали: голову Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Загородню А.В., заступника голови Опікунської ради 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Чорного В.О. та 

секретаря Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кондрашова В.Є., які надали інформацію щодо роботи 

Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

В обговоренні питання взяли участь: Бурля О.Ю., Ковальчук І.М., 

Резниченко В.О. 

 
Вирішили:  



Інформацію голови Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Загородньої А.В., заступника голови Опікунської 

ради Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Чорного 

В.О. та секретаря Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Кондрашова В.Є. щодо роботи Опікунської ради 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації взяти до відома 

(що додається). 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про стан використання комунального майна територіальної громади міста 

Києва, віднесеного до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації» 

 

Слухали: начальника відділу оренди майна комунальної власності 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сівченко П.Ю., 

який надав інформацію щодо стану використання комунального майна 

територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

В обговоренні питання взяли участь: Бурля О.Ю., Ільєнко О.М., 

Резниченко В.О., Майоров В.Ю., Павленко А.М., Григоренко М.І. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію начальника відділу оренди майна комунальної власності 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сівченко П.Ю. 

щодо стану використання комунального майна територіальної громади міста 

Києва, віднесеного до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, що додається, взяти до відома. 

2. Доручити комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

спільно з відділом оренди майна комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації вивчити питання щодо 

процедури надання в оренду комунального майна територіальної громади 

міста Києва, віднесеного до сфери управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про співпрацю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з новообраними депутатами Київської міської ради 

від Дніпровського району міста Києва» 

 

Слухали:  



голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленко А.М., який представив присутнього на засіданні 

депутата Київради Шаповала А.А. та про неможливість присутності деяких 

депутатів Київради, зокрема Криворучка Т.Г.; 

Шаповала А.А. щодо співпраці з Громадською радою при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

В обговоренні питання взяли участь: Бурля О.Ю., Ільєнко О.М., 

Резниченко В.О., Майоров В.Ю., Павленко А.М., Григоренко М.І., Шашкіна 

Л.О., Лисенко О.П. 

 

Вирішили: 

1. Доручити голові Громадської ради  при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленко А.М. повторно звернутись до 

депутатів Київради, обраних в Дніпровському районі м. Києва  або 

закріплених за ним, щодо їх участі у робочій зустрічі з Громадською радою 

на її наступному засіданні.  

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації» 

 

Слухали:  

голову комітету з питань соціальної політики Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Овсяннікова 

О.В., який ознайомив присутніх на засіданні з проектом звернення до 

депутатів Київради щодо проекту Рішення Київради «Про питання 

організації управління та діяльності центрів надання соціальних послуг в 

місті Києві»; 

голову комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Митюка С.О., 

який ознайомив присутніх на засіданні з проектом звернення до депутатів 

Київради щодо необхідності допомоги київським підприємцям та 

неприбутковим організаціям в період пандемії коронавірусу в Україні. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Звернення до депутатів Київради щодо необхідності сприяння 

та допомоги Київському підприємцю, громадським і неприбутковим 

організаціям, гурткам, спортивним секціям в тяжкий період пандемії 

коронавірусу в Україні, що додається. 

2. Затвердити Звернення до депутатів Київради щодо проекту Рішення 

Київради «Про питання організації управління та діяльності центрів надання 

соціальних послуг в місті Києві», яким передбачено ліквідацію районних 

Територіальних центрів та створення міського Центру надання соціальних 

послуг на базі міського Територіального центру СО, що додаєьтся. 



 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар  

Громадської ради                                            І.М. Селюк 

 


