
 

 

 

 

 

  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 № 1 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      02 липня 2021 року, 14.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

30 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.;  

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: Янчук В.В., Рекун А.А. 
 

Слухали:  

 заступника голови Дніпровської районн0ї в місті Києві державної 

адміністрації Загородню Аллу Вікторівну, яка ",  привітала всіх 

учасників нового складу Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації з їх обранням та побажала плідної 

праці; 

 голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка Олега 

Миколайовича, який оголосив, що на першому засіданні Громадської 

ради присутні 30 членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з 35 осіб, обраних установчими 

зборами з формування нового складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, які 

відбулись 18 червня 2021 року та затверджених Розпорядженням 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації № 

472 від 30 червня 2021 року "Про затвердження складу Громадської 
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ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації». 

У зв'язку з цим Базік О.М. запропонував розпочати перше засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

  

Слухали:  

Базіка О.М., який запропонував обрати лічильну комісію або ж доручити 

головуючому на засіданні вести підрахунок голосів. 

 

Вирішили:  
Доручити головуючому на засіданні Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіку О.М. вести підрахунок 

голосів. 

 

Голосували:  
«за» - 30, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

 

Слухали:  

Базіка О.М., який запропонував затвердити  проект порядку денного та 

регламент засідання Громадської ради, проекти яких були надані для 

ознайомлення членам Громадської ради, а саме: 

 

1. Про обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

2. Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

3. Про зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 

4. Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та утворення постійно діючих 

робочих органів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

  

5. Про обрання заступників голови та голів комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

6. Про підготовку Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

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

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 



 

Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

 

 

Четверте питання - 10 хвилини 

П’яте питання - 15 хвилин 

Шосте питання - 15хвилин 

Вирішили:  

Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання: 

 

1. Про обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

2. Про обрання секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

3. Про зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 

4. Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та утворення постійно діючих 

робочих органів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

  

5. Про обрання заступників голови та голів комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

6. Про підготовку Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

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

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

Четверте питання - 10 хвилини 

П’яте питання - 15 хвилин 

Шосте питання - 15хвилин 

Голосували: 

"За" - 30 ,  "Проти" - 0, "Утримались" – 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації»  

 

Слухали: 

 Базіка О.М., який запропонував висувати кандидатури на посаду голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 



Присутні запропонували обрати головою  Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленка А.М., 

президента Благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський». 

Вирішили:  

Обрати головою Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації президента Благодійної організації «Благодійний 

фонд «Дніпровський» Павленка Анатолія Микитовича.  

 

Голосували: 

"За" - 29 ,  "Проти" - 0, "Утримались" – 1. 

 

Після обрання голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації головуючим на першому засіданні 

Громадської ради став Павленко А.М.   

 

Друге питання порядку денного: 

"Про обрання секретаря 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 надавати пропозиції щодо 

кандидатур на посаду секретаря Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації.  

Присутні запропонували обрати секретарем Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селюк І.М. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначену 

пропозицію на голосування. 

 

Вирішили:  
Обрати секретарем Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації представника громадської організації «Центр 

туризму інвалідів м. Києва» Селюк Ірину Миколаївну.  

 

Голосували:  

"За" -  29 , "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: 

 Павленка А.М., який поінформував, що відповідно до Типового положення 

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 

Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. м. Києві та 

Севастополі державній адміністрації, затвердженого Кабінетом Міністрів 



України від 3 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 353), Положення про 

Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 30 липня 2019 року № 639 організація 

діяльності Громадської ради визначається її Регламентом. Наразі діючим 

Регламентом Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  (до прийняття нового) є Регламент, затверджений 20 

червня 2019 року (протокол №1 засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації). 

 Перед тим як розглядати інші питання порядку денного першого 

(організаційного) засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Павленко А.М. запропонував внести 

зміни до діючого Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації і оголосив їх. 

 

Вирішили: 

1. Внести наступні зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

        1). Пункт 2.3 викласти в такій редакції: 

«2.3. Річні плани діяльності ГР мають містити наступні розділи: 

 «Засідання Громадської ради та перелік питань для розгляду»;  

«Засідання комітетів Громадської ради та перелік питань для розгляду»; 

«Консультації з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення  та вивчення громадської думки»; 

«Громадський моніторинг діяльності райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів;» 

«Громадська експертиза діяльності райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів»;  

«Інші заходи Громадської ради». 

 

         2). Пункт 3.1. викласти в такій редакції: 

«3.1. Комітети ГР є основними постійними (постійно-діючими) робочими 

органами Громадської ради.   

Комітети ГР утворюються рішенням Громадської ради на першому 

(організаційному) засіданні ГР. При утворенні комітету ГР затверджується 

назва, предмет відання (сфера діяльності), обирається його голова.  

Персональний складу комітету ГР після його формування  затверджується 

рішенням Громадської ради. Всі зміни персонального складу комітету ГР 

також затверджуються рішенням Громадської ради.  

Припинення діяльності комітету ГР, його реорганізація здійснюється 

рішенням Громадської ради.» 

 

        3).  Пункт 3.2. викласти в такій редакції: 

«3.2. Комітет ГР на своєму засіданні обирає заступника (-ів) голови  та 

секретаря комітету ГР. Функціональні обов’язки заступника (-ів) визначає 



голова комітету. Обов’язки секретаря комітету ГР за рішенням комітету ГР  

може виконувати  один із заступників голови комітету ГР.» 
 

        4). Пункт 3.4 викласти в такій редакції: 

«3.4. Будь-який член ГР (окрім голови комітету та його заступника (-ів)) 

може входити до складу з правом вирішального голосу одночасно до 

декількох комітетів ГР.  

До складу комітетів можуть входити експерти ГР з правом дорадчого 

голосу.» 

 

          5). Пункт 3.7. викласти в такій редакції: 

«3.7. За ініціативи членів ГР в будь-який час терміну дії Громадської ради 

може бути утворений  новий комітет ГР. 

       В такому разі ініціатори створюють ініціативну групу у складі не менше 

трьох осіб, обирають голову ініціативної групи і оголошують дату, місце і 

час проведення установчих зборів по створенню нового комітету не пізніше, 

ніж за 7 днів до цієї дати аби усі бажаючі члени ГР змогли визначитись і 

подати відповідні заяви.» 

  

            6). Пункт 3.8. викласти в такій редакції: 

«3.8. На установчих зборах нового комітету ГР його учасниками приймається  

звернення до Громадської ради щодо утворення нового комітету ГР, його 

назви, предмету відання (сфера діяльності) та кандидатури на голову 

комітету ГР. 

     За результатами установчих зборів нового комітету ГР оформляється 

протокол, який підписується головуючим на установчих зборах і  секретарем. 

      На підставі протоколу установчих зборів комітету ГР готується  

відповідний проєкт рішення Громадської ради, який виноситься на розгляд 

Громадської ради.» 

 

           7). Пункт 3.10. викласти в такій редакції: 

«3.10. Комітет ГР у процесі реалізації своїх повноважень:  

- вирішує питання, що входять до предмету відання (сфери діяльності) 

комітету ГР;  

- формує річні плани своєї роботи і забезпечує їх виконання;  

- вносить згідно порядку, встановленого цим Регламентом, на розгляд ГР 

підготовлені ним проекти рішень ГР, пропозиції, висновки тощо;  

-інформує громадськість про свою діяльність; 

- виконує інші функції відповідно до Положення про ГР, цього Регламенту та 

рішень ГР.» 

 

           8). Пункт 3.11. вилучити. 

           9). Пункт 3.15 вилучити. 

           10). В пункті 3.17 перше речення вилучити. 

           11). Пункт 7.4. викласти в такій редакції: 

«7.4. Пропозиції до порядку денного чергового засідання ГР вносяться 

Правлінням, комітетами та іншими, в тому числі, тимчасовими  робочими 



органами ГР, а також окремими членами Громадської ради.» 

2. Утворити робочу групу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  щодо розробки нового Регламенту 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації   у складі: Павленко А.М. - голова, Шишацький Д.А., 

Медведовський О.В., Кругляк М.С., Янчук В.В. 

3. Робочій групі щодо розробки нового Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  надати 

Регламент Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на затвердження до 16 серпня 2021 року. 
 

Четверте питання порядку денного: 

"Про організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та утворення постійно діючих робочих 

органів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації" 

 

Слухали:  
Павленка А.М., який запропонував затвердити організаційну структуру 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації відповідно до проекту, надану членам Громадської ради для 

ознайомлення, та утворити постійно діючі робочі органи Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, згідно 

проекту запропонованої структури. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Янчук В.В., Черниш О.В., Кругляк 

М.С., Оліфіра О.І., Симоненко М.В., Азиркін С.В. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити організаційну структуру Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Утворити наступні постійно діючі робочі органи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Комітет з питань комунікацій, інформації та консультацій з громадськістю; 

Комітет з питань громадської експертизи ; 

Комітет з питань громадського моніторингу; 

Комітет з питань взаємодії з правоохоронними органами; 

Комітет з питань взаємодії з органами сектору безпеки та оборони; 

Комітет з оперативного реагування на виникнення резонансних ситуацій. 

 

Голосували: 

"За" -  30 , "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 

 

П’яте питанню порядку денного: 
"Про обрання заступників голови та голів комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації " 

 



Слухали:  
Павленка А.М., який запропонував обрати І-им заступником голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка Олега Миколайовича. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  
    Обрати І-им заступником голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка Олега Миколайовича. 

 

Голосували:  
"За" - 29, "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Слухали: 

 Павленка А.М., який запропонував обрати заступником голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації-

головою комітету з питань комунікацій, інформації та консультацій з 

громадськістю Ковальчук Ірину Миколаївну. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  
   Обрати заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації-головою комітету з питань комунікацій, 

інформації та консультацій з громадськістю Ковальчук Ірину Миколаївну. 

 

Голосували:  
"За" - 29, "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Слухали: 

 Павленка А.М., який запропонував обрати заступником голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації-

головою комітету з питань громадського моніторингу Шашкіну Людмилу 

Олексіївну. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  

   Обрати заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації-головою комітету з питань громадського 

моніторингу Шашкіну Людмилу Олексіївну 

 

Голосували:  
"За" - 29, "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Слухали:  



Павленка А.М., який запропонував обрати головою комітету з питань 

взаємодії з правоохоронними органами Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Кругляка Михайла 

Суреновича. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  
    Обрати головою комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Кругляка Михайла Суреновича. 

 

Голосували:  

"За" - 29, "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Слухали:  
Павленка А.М., який запропонував обрати головою комітету з питань 

громадської експертизи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Резниченко Володимира Олександровича. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  
   Обрати головою комітету з питань громадської експертизи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Резниченко Володимира Олександровича. 

 

Голосували:  
"За" - 29, "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Слухали: 

 Павленка А.М., який запропонував обрати головою комітету з питань 

взаємодії з органами сектору безпеки та оборони Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Фоміних Сергія 

Амосовича. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  

Обрати головою комітету з питань взаємодії з органами сектору безпеки та 

оборони Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Фоміних Сергія Амосовича. 

 

Голосували:  
"За" - 27, "Проти" - 0 , "Утримались" – 3. 

 

Слухали:  



Павленка А.М., який запропонував обрати головою комітету з оперативного 

реагування на виникнення резонансних ситуацій Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Холкіна Олега 

Анатолійовича. 

Інших пропозицій не надійшло. Павленко А.М. поставив зазначене питання 

на голосування. 

 

Вирішили:  
Обрати головою комітету з оперативного реагування на виникнення 

резонансних ситуацій Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Холкіна Олега Анатолійовича. 

 

Голосували:  

"За" - 29, "Проти" - 0 , "Утримались" – 1. 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про підготовку Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на II півріччя 2021 року» 

 

Слухали: 

 Павленка А.М., який запропонував затвердити структуру Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, проект якої було надано членам Громадської ради для 

ознайомлення. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Базік О.М., Лапін О.О., Янчук В.В. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити структуру Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Комітетам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати до 16 серпня 2021 року в Секретаріат 

Громадської ради пропозиції до Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на друге 

півріччя 2021 року для узагальнення. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на друге 

півріччя 2021 року на затвердження до 01 вересня 2021 року. 

 

Голосували:  
«За» - 30, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

Слухали: 

 Павленка А.М., який запропонував не закривати перше організаційне 

засідання Громадської ради і провести другий його етап після завершення 



формування комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 08 липня 2021 року. 

 

Вирішили: 

    Не закривати перше організаційне засідання Громадської ради при  і 

провести другий його етап 08 липня 2021 року, після завершення формування 

комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

   

Голосували: «За» - 30, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0. 

 

 

 

Голова 

Громадської ради  А.М. Павленко 

Секретар  

Громадської ради                        І.М. Селюк 

 


