
 

 

 

 

 

  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 № 2 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                        07 вересня  2021 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні:  

27 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

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

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

Громадськість Дніпровського р-ну: Ільницький О.А., Устименко Б.Ю., 

Барашенков Я.Г.,  Рекун А.А. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 27 

членів Громадської ради із 35. 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. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити проект 

порядку денного та регламент засідання Громадської ради, а саме: 

 

1. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2021 року. 
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Доповідач Павленко А.М. 

2. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко .М. 

3. Про пропозиції щодо включення  до складу консультативно-дорадчих та 

інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та її самостійних структурних підрозділів. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 15 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

Різне - 15 хвилин 

 

 

Вирішили: 

Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2021 року. 

Доповідач Павленко А.М. 

2. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко .М. 

3. Про пропозиції щодо включення  до складу консультативно-дорадчих та 

інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та її самостійних структурних підрозділів. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Різне: 

- Про затвердження Алгоритму підготовки питання порядку денного 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за участі керівників Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

- Про затвердження макету та виготовлення посвідчення членів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

- Про Звернення мешканців мікрорайону Райдужний стосовно ситуації, 

яка склалась за адресою вул.. Сєрова, 32. 

Доповідач: Павленко А.М. 

- Про підготовку зустрічі Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з депутатами Київської міської ради від 

Дніпровського району міста Києва. 



Доповідач: Павленко А.М. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 15 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

Різне - 30 хвилин 

 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2021 року»  

 

Слухали: 

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації А.М. Павленка, який запропонував розглянути та затвердити 

проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на друге півріччя 2021 року. 

 

Вирішили:  
1. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2021 року, що додається. 

2. 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. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління та 

Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про затвердження Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: 

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який запропонував затвердити Регламент 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в новій редакції, проект якого було надано для ознайомлення 

членам Громадської ради. 



 

Вирішили:  

1. Схвалити Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Направити схвалений Регламент Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації до Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації для розміщення в установленому порядку 

на суб веб-сайті  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про пропозиції щодо включення  до складу консультативно-дорадчих та 

інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та її самостійних структурних підрозділів» 

 

Слухали: 

Голову громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який запропонував членам Громадської ради 

подати свої кандидатури для включення до складу консультативно-дорадчих 

та інших допоміжних органів при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації та її самостійних структурних підрозділів згідно 

переліку, який було надано. 

 

Вирішили: 

1. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації остаточно доопрацювати список представників 

Громадської ради для включення до складу консультативно-дорадчих органів 

при райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

2. Доручити голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленку А.М. направити доопрацьовані пропозиції 

щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації у роботі консультативно-дорадчих та інших 

допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві державній  

адміністрації та її самостійних структурних підрозділах голові Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Щербаку І.М. 

3.Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Щербака І.М. включити до складу консультативно-дорадчих органів при 

райдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації згідно додатку. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради  при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

РІЗНЕ 

Четверте питання порядку денного: 

«Про затвердження Алгоритму підготовки питання порядку денного засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації за участі керівників Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації» 

 

Слухали:  

Голову громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який запропонував затвердити Алгоритм 

підготовки питання порядку денного засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за участі 

керівників Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Вирішили: 

Алгоритм підготовки питання порядку денного засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за участі 

керівників Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, що 

додається. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про затвердження макету та виготовлення посвідчення членів 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 запропонувала затвердити проект 

макету посвідчення члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та наголосила, що для виготовлення 

посвідчення членам Громадської ради потрібно надати до Секретаріату 

Громадської ради фото членів Громадської ради. 

 

Вирішили:  

1 Затвердити макет посвідчення члена Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Членам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати до Секретаріату Громадської ради фото для 



виготовлення посвідчення членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про Звернення мешканців мікрорайону «Райдужний» стосовно ситуації, яка 

склалась за адресою вул.. Сєрова, 32» 

 

Слухали: 

Голову громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який ознайомив присутніх членів Громадської 

ради зі Зверненням мешканців мікрорайону «Райдужний» стосовно ситуації, 

яка склалась за адресою вул.. Сєрова, 32, яке надійшло до Громадської ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю., Черниш О.В., Шашкіна Л.О., 

Симоненко М.В., Селюк І.М. 

 

Вирішили:  

Доручити комітету з питань громадського моніторингу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в строк 1 місяць 

вивчити ситуацію, яка склалась за адресою вул.. Сєрова, 32 та винести проект 

рішення щодо цього питання на чергове засідання Громадської ради.  

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про підготовку зустрічі Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з депутатами Київської міської ради від 

Дніпровського району міста Києва» 

 

Слухали: 

Голову громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який запропонував провести традиційну зустріч 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з депутатами Київської міської ради від Дніпровського району 

міста Києва 24 вересня 2021 року.  

 

Вирішили:  

1. Провести зустріч Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з депутатами Київської міської ради від 

Дніпровського району міста Києва 24 вересня 2021 року. 



2. Доручити членам Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації надати до Секретаріату Громадської ради до17 

вересня 2021 року включно питання до  депутатів Київської міської ради. 

3. Секретаріату підготувати листи-запрошення щодо зустрічі депутатам 

Київської міської ради від Дніпровського району міста Києва. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що питання порядку 

денного вичерпано та запропонував закрити засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 

Закрити засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

 Голосували: «за» - 27, «проти» -0, «утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради 

 А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар  

Громадської ради  

                      

 

 

 

 І.М. Селюк 

 


