
 

 

 

 

 

 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/gromadskarada2017 

 

ПРОТОКОЛ № 14 
позачергового, дистанційного 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

20 жовтня 2021 року 

(чат Громадської ради у Viber) 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Скріншот дистанційного голосування членів Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації додається. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити 

Звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державної адміністрації стосовно виборів до органів місцевого 

самоврядування 2020 року. 

Вирішили:  
1. Затвердити та оприлюднити Звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державної адміністрації стосовно виборів до органів 

місцевого самоврядування 2020 року на сторінці Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в соціальній 

мережі «Фейсбук», що додається. 

 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 1. 

 

Голова 

Громадської ради                                        А.М. Павленко 

Секретар  

Громадської ради                                         І.М. Селюк 
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Додаток 1  

до Рішення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 14 від 20 жовтня 2020 року  

 
 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                 Рішенням Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                    (протокол № 14 від 20 жовтня 2020 року) 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації 

стосовно виборів до органів місцевого самоврядування 2020 року 

Ми, члени Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державної 

адміністрації, вітаємо рішення наших колег –членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації 2015-2017, 2017-2019, 

2019-2021 років йти на вибори до органів місцевого самоврядування. 

Маємо впевненість в тому, що воно базується по-перше, на їх бажанні  застосувати 

свій професійний досвід та досвід роботи в громадському секторі при вирішенні 

нагальних проблем життєдіяльності мешканців Києва та Київської області; по-

друге, усвідомленні необхідності оновлення складу відповідних органів місцевого 

самоврядування. 

Маємо надію, що їм вдасться покращити роботу  місцевих рад, організувати її у 

тісній співпраці з громадськими радами при органах виконавчої влади. 

Маємо віру в те, що, незважаючи на їх обрання від відповідних політичних партій , 

у свої діяльності вони будуть керуватись інтересами громад. 

Звертаємось до виборців міста Києва, Київської та Черкаської областей підтримати 

наших колег, які йдуть кандидатами в депутати місцевих раді! Незалежно від того, 

які політичні партії вони представляють! На жаль, така нова виборча система. 

М’яко кажучи далека від досконалості. 

 Віддайте за них свої голоси  як за одних з найкращих представників 

громадянського суспільства, які мають живий  зв'язок з громадами! Це люди, яких 

ми знаємо, які багато років демонструють своїми справами  активну громадянську 

позицію. Ось вони: 

Григор’єва Оксана Володимирівна (політична партія «Слуга народу», виборчий 

округ № 2, Дарницький район м. Києва) 

Воробйов Ярослав Володимирович (політична партія «Наш край», виборчий округ 

№ 5, Дніпровський район м. Києва); 



Кругляк Михайло Суренович (політична партія «Наш край», виборчий округ № 5, 

Дніпровський район м. Києва); 

Михайлішина Марія Олександрівна (політична партія «Наш край», виборчий округ 

№ 5 Дніпровський район м. Києва); 

Овсянніков Олег Венедиктович (політична партія «Наш край», виборчий округ № 

5, Дніпровський район м. Києва); 

Стецюра Денис Олександрович (політична партія «Наш край», виборчий округ № 

5, Дніпровський район м. Києва);  

Шашкіна Людмила Олексіївна (політична партія «Слуга народу», виборчий округ 

№ 5, Дніпровський район м. Києва);  

Бєлова Олена Миколаївна (політична партія «Наш край», виборчий округ № 6, 

Дніпровський район м. Києва); 

Селюк Ірина Миколаївна (політична партія «Наш край», виборчий округ № 6, 

Дніпровський район м. Києва); 

Брагіна Алла Едуардівна (політична партія «Славетна Україна, Білоцерківський 

район, Київська область); 

Негода Олександр Володимирович (політична партія «УДАР», м. Вишгород, 

Київська область); 

Онищенко Олександр Валентинович (політична партія «Славетна Україна», 

Обухівський район, Київська область); 

Бондар Володомир  Васильович (політична партія «Самоврядна Українська 

Держава», Корсунь-Шевченківска ОТГ, Черкаський район Черкаської області)   

В свою чергу, ми беремо на себе зобов’язання здійснювати жорсткий моніторинг 

діяльності депутатів місцевих рад-вихідців з лав Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації  та надавати 

неупереджену оцінку результатів їх роботи.  

 

 

 

 

Голова Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації                                                           

 

 

 

 

Анатолій Павленко 



Додаток 2  

до Рішення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 14 від 20 жовтня 2020 року 

 

Скріншот дистанційного голосування членів Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 


