
 

 

 

 

 

  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 

(другий етап) 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                              08 липня 2021 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

31 член 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: Рекун А.А., Щебльов І.А., Барашенков 

Я.Г. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

31 член 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» - 31, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

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 персонального складу комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

mailto:gr_dnipr@ukr.net


2. Про затвердження предмету відання (сфери діяльності) комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про порядок затвердження особи експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

                                                                                     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 - 10 хвилин 

Різне - 10 хвилин 

 

 

 

Вирішили:  
Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання: 

 

1. Про затвердження персонального складу комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про затвердження предмету відання (сфери діяльності) комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про порядок затвердження особи експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

4. Різне: 

- Про створення робочої моніторингової групи щодо проекту програми 

розвитку зелених зон міста Києва  

                                                                                         Доповідач: Базік О.М. 

 

- Про проведення громадської експертизи забудови громадського простору 

Центрального пляжу біля пішохідного мосту на Трухановому острові. 



                                                                                             Доповідач: Базік О.М. 

 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 15 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Різне - 10 хвилин 

 

 

Голосували: 

"За" - 31 ,  "Проти" - 0, "Утримались" – 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про затвердження персонального складу комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації»  

 

Слухали: 

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити персональний 

склад комітетів Громадської ради, відповідно заяв наданих до Секретаріату 

Громадської ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Овсянніков О.В., Азиркін С.В., 

Резниченко В.О. 

 

Вирішили:  
1. Затвердити персональний склад комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що  додається. 

2. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до 16 липня 2021 року провести перші організаційні 

засідання і до 20 липня 2021 року надати до Секретаріату їх протоколи.  

 

Голосували: 

"За" - 31 ,  "Проти" - 0, "Утримались" – 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про затвердження предмету відання (сфери діяльності) комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації» 

 

Слухали: 

пропозиції голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка стосовно предмету відання (сфери 



діяльності) комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

В обговоренні питання взяли участь: Фоміних С.А., Лапін О.О., Базік 

О.М., Кругляк М.С. 

Вирішили: 

1. Затвердити предмети відання (сфери діяльності) комітетів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що 

додаються. 

2. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації забезпечити роботу своїх комітетів в рамках 

затверджених повноважень. 

3. Заступникам голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що координують і спрямовують 

діяльність відповідних комітетів, взяти на контроль дотримання комітетами 

затверджених повноважень. 

Голосували:  

"За" -  31 , "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про порядок затвердження особи експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: 

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

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

порядок затвердження особи експертом Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити порядок затвердження особи експертом Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що 

додається. 

2. Затвердити експертами Громадської ради всіх представників інститутів 

громадянського суспільства представників ІГС-учасників установчих зборів з 

формування Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, які не увійшли до її складу. 
 

 Голосували:  

"За" -  31 , "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 
 

РІЗНЕ 

Четверте питання порядку денного: 

«Про створення робочої моніторингової групи щодо проекту програми 

розвитку зелених зон міста Києва» 

 



Слухали:  
заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Базіка О.М., який запропонував терміново створити 

робочу моніторингову групу щодо проекту програми розвитку зелених зон 

міста Києва. 

 

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

Майоров В.Ю.  

 

Вирішили: 

1. Створити робочу моніторингову групу щодо проекту програми 

розвитку зелених зон міста Києва в складі: Базік О.М. - голова, 

Потапенко О.П., Черниш О.В., Омельчук Є.Р., Резниченко В.О.,  

Шашкіна Л.О. 

2. Робочій групі в двотижневий термін опрацювати проект програми 

розвитку зелених зон міста Києва та надати напрацьовані пропозиції до 

КМДА. 

 

Голосували: 

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

 

П’яте питанню порядку денного: 
«Про проведення громадської експертизи забудови громадського простору 

Центрального пляжу біля пішохідного мосту на Трухановому острові» 

 

Слухали:  

заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Базіка О.М., який поінформував присутніх щодо 

незаконної забудови громадського простору Центрального пляжу біля 

пішохідного мосту на Трухановому острові. 

 

Вирішили:  

Провести у встановленому порядку громадську експертизу забудови 

громадського простору Центрального пляжу біля пішохідного мосту на 

Трухановому острові. 

 

Голосували:  
"За" - 31, "Проти" - 0 , "Утримались" – 0. 

 

Слухали: 

 голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації А.М. Павленка, 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» - 31, «проти» -0, «утримались» - 0 

 

 

 

Голова 

Громадської ради 

 

 А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради                        І.М. Селюк 

 


