
 

 

 

 

 

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 № 10 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                         27 лютого 2020 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

23 члени Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

Начальник відділу економіки Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Редчиць С.М.; 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції Мірошниченко В.Я.; 

начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Лавров В.С.; 

директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва Ковшун Є.М.; 

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., Холкін О.А.,   

громадськість Дніпровського району: Сушко В.Г., Калмикова В.Г., Мазира 

Д.Л., Трегуб О.О. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

23 члени 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:  

mailto:gr_dnipr@ukr.net


Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 23, «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 підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського району 

міста Києва за 2019 рік. 

Доповідач: Базік О.М., 

Редчиць С.М. (за згодою) 

2. Про виконання заходів «Міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в м.Києві “Безпечна столиця” на 2019 – 

2021 роки».  

Доповідач: Фоміних С.А., 

Мірошниченко В.Я. (за згодою) 

3. Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва ресторану в Парку 

культури і відпочинку «Перемога». 

Доповідач: Шашкіна Л.О. 

Ковшун Є.М. (за згодою) 

4. Про підсумки роботи «круглого столу» з питань змін трудового 

законодавства на тему: «Законопроект № 2708. Лібералізація трудового 

законодавства. Зміни, застереження та наслідки».  

Доповідач: Мітюк С.О. 

5. Про створення нового комітету Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з питань захисту прав 

вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО). 

Доповідач: Бондар В.В. 

6. Про зміни складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

7. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 10 хвилин 

П’яте питання - 10 хвилин 

Шосте питання - 10 хвилин 

Різне - 3 хвилин  

 

 

 

Вирішили:  



1.Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського району 

міста Києва за 2019 рік. 

Доповідач: Базік О.М., 

Редчиць С.М. (за згодою) 

2. Про виконання заходів «Міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в м.Києві “Безпечна столиця” на 2019 – 

2021 роки».  

Доповідач: Фоміних С.А., 

Мірошниченко В.Я. (за згодою) 

3. Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва ресторану в Парку 

культури і відпочинку «Перемога». 

Доповідач: Шашкіна Л.О. 

Ковшун Є.М. (за згодою) 

4. Про підсумки роботи «круглого столу» з питань змін трудового 

законодавства на тему: «Законопроект № 2708. Лібералізація трудового 

законодавства. Зміни, застереження та наслідки».  

Доповідач: Мітюк С.О. 

5. Про створення нового комітету Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з питань захисту прав 

вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО). 

Доповідач: Бондар В.В. 

6. Про зміни складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

7. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 10 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 10 хвилин 

П’яте питання - 10 хвилин 

Шосте питання - 10 хвилин 

Різне - 3 хвилин  

 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського району 

міста Києва за 2019 рік»  

 



Слухали: Начальника відділу економіки Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Редчиця С.М., який надав інформацію про підсумки 

економічного і соціального розвитку Дніпровського району міста Києва за 

2019 рік. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Базік О.М., Григор’єва О.В., Ільєнко 

О.М., Лапін О.О., Павленко А.М., Лавров В.С. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію начальника відділу економіки Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Редчиця С.М. про підсумки економічного і 

соціального розвитку Дніпровського району міста Києва за 2019 рік взяти до 

відома (додається). 

2. Доручити профільним комітетам Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації долучитись до формування 

бюджету на 2021 рік Дніпровською районною в місті Києві державною 

адміністрацією. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про виконання заходів «Міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в м.Києві “Безпечна столиця” на 2019 – 

2021 роки» 

 

Слухали: Начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та з 

питань запобігання і виявлення корупції Мірошниченка В.Я., який надав 

інформацію про виконання заходів «Міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в м.Києві “Безпечна столиця” на 2019 – 

2021 роки». 

В обговоренні питання взяли участь: Базік О.М 

 
Вирішили:  
1. Інформацію начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та 

з питань запобігання і виявлення корупції Мірошниченка В.Я. про виконання 

заходів «Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії 

злочинності в м.Києві “Безпечна столиця” на 2019 – 2021 роки» взяти до 

відома (додається). 

2. Доручити комітету з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної 

та оборонної роботи, захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників 

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

державній адміністрації 12 березня 2020 року провести засідання в форматі 

«круглого столу» на тему: «Проблеми охорони громадського порядку в 

Дніпровському районі міста Києва. Аспекти співпраці інститутів 

громадянського суспільства, органів виконавчої влади та правоохоронних 

органів». 



Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва ресторану в Парку 

культури і відпочинку «Перемога» 

 

Слухали: Директора Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району міста Києва Ковшуна Є.М., який 

поінформував щодо ситуації, яка склалась навколо будівництва ресторану в 

Парку культури і відпочинку «Перемога», стосовно роботи та проблем з 

якими стикається комунальне підприємство по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району міста Києва. 

 

Вирішили:  
1. Провести окреме спільне засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та Комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста 

Києва в березні 2020 року. 

2. Доручити комітетам з питань промисловості, розвитку підприємництва, 

екології, благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та з 

питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, земельних 

ресурсів , будівництва та архітектури Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації підготувати пакет документів 

щодо підтримки роботи Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району міста Києва для розгляду на засіданні 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в березні 2020 року за участі начальника Столичного округу 

Держекоінспекції Сергія Волкова та депутатів Київської міської ради VIII 

скликання обраних у Дніпровському районі м. Києва. 

3. Підтримати Комунальне підприємства по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва щодо внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва.  

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про підсумки роботи «круглого столу» з питань змін трудового 

законодавства на тему: «Законопроект № 2708. Лібералізація трудового 

законодавства. Зміни, застереження та наслідки» 

 

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 поінформував щодо підсумків 

роботи «круглого столу» з питань змін трудового законодавства на тему: 



«Законопроект № 2708. Лібералізація трудового законодавства. Зміни, 

застереження та наслідки» та напрацьованої на ньому Резолюції. 

 

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 щодо підсумків роботи «круглого 

столу» з питань змін трудового законодавства на тему: «Законопроект № 

2708. Лібералізація трудового законодавства. Зміни, застереження та 

наслідки» та напрацьованої на ньому Резолюції взяти до відома (додається). 

2. Надати високу оцінку роботі комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо ініціювання, підготовки та проведення 

«круглого столу» з питань змін трудового законодавства на тему: 

«Законопроект № 2708. Лібералізація трудового законодавства. Зміни, 

застереження та наслідки» . 

  

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про створення нового комітету Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з питань захисту прав 

вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО)» 

 

Слухали: члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Бондаря В.В., який поінформував про рішення 

ініціативної групи щодо створення нового комітету Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань захисту 

прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО). 

 

Вирішили:  
1. Створити новий комітет з питань захисту прав вимушено-переміщених 

осіб та учасників ООС (АТО) Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

2. Перейменувати комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту прав вимушено-переміщених 

осіб та учасників ООС (АТО) Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації в комітет з питань охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

  

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 



Шосте питання порядку денного: 

«Про зміни складу 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 до 

Секретаріату Громадської ради надійшов  протокол № 8 засідання комітету з 

питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації щодо систематичної 

відсутності на засіданнях комітету Яреми Івана Івановича, представника 

Громадської організації «Реабілітаційний центр інвалідів та учасників 

бойових дій» . 

Також Ярема Іван Іванович, представник Громадської організації 

«Реабілітаційний центр інвалідів та учасників бойових дій» та Матвійчук 

Ольга Вікторівна, представник Громадської організації «Центр реабілітації та 

адаптації інвалідів та учасників бойових дій» були відсутніми на 7 засіданнях 

Громадської ради з 9 проведених. 

  

Вирішили:  

1. Виключити зі складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації відповідно до пункту 4.3 Положення про 

Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та п. 3.23. Регламенту Громадської ради представника 

Громадської організації «Реабілітаційний центр інвалідів та учасників 

бойових дій» Ярему Івана Івановича та представника Громадської організації 

«Центр реабілітації та адаптації інвалідів та учасників бойових дій» 

Матвійчук Ольгу Вікторівну. 

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 Громадської 

організації «Реабілітаційний центр інвалідів та учасників бойових дій» Ярему 

Івана Івановича та представника Громадської організації «Центр реабілітації 

та адаптації інвалідів та учасників бойових дій» Матвійчук Ольгу Вікторівну. 

3. Попередити членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації про відповідальність згідно пункту 4.3 

Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

4. Членам Громадської ради, які пропустили засідання Громадської ради, 

надати до 06 березня 2020 року у відповідності до п. 3.23. Регламенту 

Громадської ради, пояснення щодо причин їх відсутності на засіданнях 

Громадської ради. 

Взяти до відома, що відповідно до Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у разі не 



виконання цього рішення зазначені пропуски будуть автоматично вважатись 

як такі, що здійснені без поважних причин. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленко А.М. 

  

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар  

Громадської ради                                            І.М. Селюк 


