
 

 

 

 

 

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 № 18 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                                 16 березня 2021 року, 15.30 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 29 осіб. 

Присутні: 16 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

начальник служби у справах дітей та сім’ї Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Поліщук О.В.; 

заступник начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Тодосова Г.І.; 

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.; 

депутат Київської міської ради Федоренко Ю.С.; 

голова Правління ПрАТ «Дитячий світ Київ» Полутов Д.І.; 

голова комітету з питань житлово-комунальних послуг і енергоефективності, 

благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської 

ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) Попенко О.І.; 

експерти Громадської ради: Ільєнко О.М., Федоренко О.С.; 

громадськість: Гордєєв О.С., Брагіна А.Е., Василенко Ю.М., Проценко А.О., 

Махмудова О.С., Мальчевський М.І. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

16 членів Громадської ради із 29. 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» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
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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 служби сім’ї та дітей Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо захисту прав дитини, зокрема утворення 

і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу. 

                                                              Доповідач: Поліщук О.В. (за згодою) 

2. Про деякі питання управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

- щодо організації харчування у закладах освіти Дніпровського 

району міста Києва;  

- щодо введення в дію ЗУ «Про повну загальну середню освіту» від 

20.01.2020 стосовно зміни про три адаптаційні цикли навчання;  

- щодо нововведення додаткових індивідуальних та/або групових 

консультації для учнів;  

- щодо навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти;  

- щодо громадської ініціативи батьківського активу стосовно охорони 

навчальних та виховних закладів КП "Муніципальна охорона" у 

Дніпровському районі м. Києва); 

                                                         Доповідач: Тодосова Г.І.  (за згодою) 

3. Щодо законності будівництва за адресою вулиця А. Малишка, 3 

(кадастровий номер 8000000000:66:172:0008) 

 Доповідачі: Федоренко Ю.С., 

 Полутов Д.І. (за згодою) 

. 

4. Щодо делегування членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів щодо формування нового складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

Перше питання - 30 хвилин 

Друге питання - 30 хвилин 

Третє питання - 30 хвилин 

Різне - 5 хвилин 

 

 

Вирішили: 
Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 



 

1. Про роботу служби сім’ї та дітей Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо захисту прав дитини, зокрема утворення 

і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу. 

                                                                   Доповідач: Поліщук О.В. (за згодою) 

2. Про деякі питання управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

- щодо організації харчування у закладах освіти Дніпровського 

району міста Києва;  

- щодо введення в дію ЗУ «Про повну загальну середню освіту» від 

20.01.2020 стосовно зміни про три адаптаційні цикли навчання;  

- щодо нововведення додаткових індивідуальних та/або групових 

консультації для учнів;  

- щодо навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти;  

- щодо громадської ініціативи батьківського активу стосовно охорони 

навчальних та виховних закладів КП "Муніципальна охорона" у 

Дніпровському районі м. Києва). 

Доповідач: Тодосова Г.І.  (за згодою) 

 

3. Щодо законності будівництва за адресою вулиця А. Малишка, 3 

(кадастровий номер 8000000000:66:172:0008) 

 Доповідачі: Федоренко Ю.С., 

 Полутов Д.І. (за згодою) 

 

4. Щодо делегування членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів щодо формування нового складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 20 хвилин 

Друге питання - 30 хвилин 

Третє питання - 20 хвилин 

Різне - 5 хвилин 

 

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

Перше питання порядку денного:  

«Про роботу служби сім’ї та дітей Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо захисту прав дитини, зокрема утворення і 

функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»  

 



Слухали: 

начальника служби у справах дітей та сім’ї Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Поліщука О.В., який надав інформацію про 

роботу служби сім’ї та дітей Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо захисту прав дитини, зокрема про утворення і 

функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Ільєнко О.М., Павленко А.М.,  

Брагіна А.Е. 

Вирішили:  
1. Інформацію начальника служби у справах дітей та сім’ї Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Поліщука О.В взяти до відома 

(додається). 

2. Комітету з питань охорони здоров’я та соціальної політики Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації 

(Овсянніков О.В.) розробити спільно зі службою у справах дітей та сім’ї 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (Поліщук О.В.) 

пропозиції до Дніпровської районній в місті Києві державної адміністрації та 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо покращення роботи служби у справах дітей та сім’ї 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та надати їх для 

затвердження Громадською радою до 01 квітня 2021 року. 

Голосували: «за» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про деякі питання управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації» 

 

Слухали:  
заступника начальника управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Тодосову Г.І., яка надала інформацію, а саме: 

- щодо організації харчування у закладах освіти Дніпровського району 

міста Києва;  

- щодо введення в дію ЗУ «Про повну загальну середню освіту» від 

20.01.2020 стосовно зміни про три адаптаційні цикли навчання;  

- щодо нововведення додаткових індивідуальних та/або групових 

консультації для учнів;  

- щодо навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;  

- щодо громадської ініціативи батьківського активу стосовно охорони 

навчальних та виховних закладів КП "Муніципальна охорона" у 

Дніпровському районі м. Києва. 

-  

В обговоренні питання взяли участь: Брагіна А.Е., Кулініч Ю.А., 

Василенко Ю.М., Павленко А.М. 

Вирішили:  
1. Інформацію заступника начальника управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Тодосової Г.І. взяти до 

відома (додається). 



2. Звернутися до управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Іваніна Н.В.) з пропозицією провести в квітні 

2021 року спільне з комітетом з питань освіти, культури, молоді та 

спорту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (Кулініч Ю.А.) громадське обговорення з 

питань  введення в дію ЗУ «Про повну загальну середню освіту» від 

20.01.2020 стосовно зміни про три адаптаційні цикли навчання; 

нововведення додаткових індивідуальних та/або групових консультації 

для учнів; навчання, виховання та розвиток осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти; громадської ініціативи батьківського активу стосовно 

охорони навчальних та виховних закладів КП "Муніципальна охорона" 

у Дніпровському районі м. Києва). 

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

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

(Кулініч Ю.А.) надати на розгляд Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації проект рішення за 

підсумками зазначеного громадського обговорення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Щодо законності будівництва за адресою вулиця А. Малишка, 3 

(кадастровий номер 8000000000:66:172:0008)» 

 

Слухали:  
депутата Київради Федоренко Ю.С., який поінформував присутніх щодо 

занепокоєння мешканців Дніпровського району міста Києва щодо законності 

будівництва за адресою вулиця А. Малишка, 3; 

інформацію голови Правління ПрАТ «Дитячий світ Київ» Полутова Дмитра 

Ігоровича щодо законності будівництва за адресою вулиця А. Малишка, 3 

(кадастровий номер 8000000000:66:172:0008). 

 

В обговоренні питання взяли участь: Махмудова О.С., Ковальчук І.М., 

Шашкіна Л.О.  

Вирішили: 

1. Інформацію голови Правління ПрАТ «Дитячий світ Київ» Полутова 

Дмитра Ігоровича щодо законності будівництва за адресою вулиця А. 

Малишка, 3 (кадастровий номер 8000000000:66:172:0008) взяти до 

відома. 

2. Комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації (Шашкіна Л.О.) тримати на постійному контролі хід 

будівництва за адресою вулиця А. Малишка, 3 (кадастровий номер 

8000000000:66:172:0008. 



 

Голосували: «за» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Щодо делегування членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації до ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів щодо формування нового складу 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 делегувати 

членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації до ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Вирішили:  
1. Делегувати членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Базіка 

О.М., Григор’єву О.В., Фоміних С.А., Голінську Ю.В., Кулініч Ю.А., 

Овсяннікова О.В. 

 

Голосували: «за» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

 

Громадської ради                                            І.М. Селюк 

 


