
 

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_drda@ukr.net                                                 www.facebook.com/groups/dniprgr 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

20 січня 2022 року 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, каб. 317  
 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті 

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

Присутні: 26 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.;  

- головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кіріченко О.М. 

- Заступник начальника управління будівництва - начальник відділу 

містобудування, архітектури та землекористування Кононецко Лариса 

Петрівна 

- Заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної   адміністрації Загородня Алла Вікторівна 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 26 

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» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

порядку денного: 

mailto:gr_drda@ukr.net


1. Про громадський моніторинг Комплексної програми реалізації містобудівної 

політики на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

20.12.2018 №548/6599: аналіз виконання. 

2. Про звіт щодо виконання плану роботи на друге півріччя 2021 року та 

затвердження плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2022 рік. 

3. Про розподіл міських цільових програм між членами  Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з метою їх 

громадського моніторингу.  

4. Про підсумки активності членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року.  

5. Про виконавчу дисципліну членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року.  

6. Про стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року. 

7. Про стан реагування на звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року.  

8. Різне 

Вирішили: 
Затвердити запропонований порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: 

 

1. Про громадський моніторинг Комплексної програми реалізації містобудівної 

політики на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

20.12.2018 №548/6599: аналіз виконання. 

2. Про звіт щодо виконання плану роботи на друге півріччя 2021 року та 

затвердження плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2022 рік. 

3. Про розподіл міських цільових програм між членами  Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з метою їх 

громадського моніторингу.  

4. Про підсумки активності членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року.  

5. Про виконавчу дисципліну членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року 

6. Про стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року. 

7. Про стан реагування на звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації.  

8. Різне 

 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По першому питанню порядку денного: 

«Про громадський моніторинг  Комплексної програми реалізації містобудівної 

політики на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

20.12.2018 №548/6599: аналіз виконання» 



Слухали:  заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Базіка О.М. з  презентацією аналітичного  

звіту виконання  Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 

№548/6599.                                                                             

Вирішили: 

1. Взяти до відома аналітичний звіт виконання Комплексної програми реалізації 

містобудівної політики на 2019-2021 роки, яка затверджена рішенням 

Київської міської ради від 20.12.2018 №548/6599.     

2. Направити зазначені матеріали громадського моніторингу Комплексної 

програми реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 №548/6599 на розгляд 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

3. Зобов’язати першому заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М. презентувати 

зазначені матеріали на засіданні Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По другому питанню порядку денного: 

«Про звіт щодо виконання плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

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

затвердження плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2022 рік»  
 

Слухали:  

-голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

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

надати звіт щодо виконання плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

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

-секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Шишацького Д.А., який надав звіт щодо виконання плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на друге півріччя 2021 року. 

-голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації А.М. Павленка, який зазначив, що звіт щодо виконання плану 

роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на друге півріччя 2021 року свідчить про незадовільну роботу    

комітетів Громадської ради в цьому напрямку. 

- 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 2022 рік. 
 

Вирішили:  



1. Роботу з виконання плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2021 року визнати  

незадовільною. 

2. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2022 рік, що додається. 

3. 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. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління та Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Голосували: «за» – 26      , «проти» –  0   , «утримались» –  0 

Рішення прийнято. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

«Про розподіл міських цільових програм між членами  Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з метою їх 

громадського моніторингу» 

Слухали:  заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, голові комітету з питань ромадського моніторингу 

Шашкіну Л.О., яка надала пропозиції щодо розподілу  міських цільових програм 

між членами  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з метою їх громадського моніторингу. 

Вирішили: 

1. Затвердити  розподіл міських цільових програм між членами  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з метою 

їх громадського моніторингу, що додається. 

2. Комітету з питань громадського моніторингу Громадської ради (Шашкіна 

Л.,О.) забезбечити здійснення громадського моніторингу міських цільових 

програм згідно зазначеному розподілу. 

3.  

Голосували: «за» – 26       , «проти» –  0  , «утримались» –  0 

Рішення прийнято. 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

«Про підсумки активності членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року» 

Слухали: секретаря Громадської ради Шишацького Д.А., який доповів про 

підсумки активності членів Громадської ради у другому півріччі 2021 року 

(журнал  додається). 

 

Вирішили: 

Взяти до відома підсумки активності членів Громадської ради у другому півріччі 

2021 року, що додаються. 

 

Голосували: «за» – 26       , «проти» –  0  , «утримались» –  0 

Рішення прийнято. 



По п’ятому питанню порядку денного: 

«Про виконавчу дисципліну членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації»  

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Шишацького Д.А., про виконавчу дисципліну членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

 Вирішили: 

 1. Взяти до відома інформацію про виконавчу дисципліну членів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що 

додається. 

2. Попередити членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації про особисту відповідальність за дотримання норми 

пункту 4.3 Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

3. Попередити членів Громадської ради про те, що відповідно до Регламенту 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, у разі не виконання пункту 2 цього рішення зазначені пропуски 

будуть автоматично вважатись як такі, що здійснені без поважних причин. 

4. Відповідно до пункту 4.3 Положення про Громадську раду при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та  

пункту 3.20  Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації припинити членство в Громадській раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації представника 

громадської організації «Асоціація коучів і фасилітаторів освіти» Чуприну 

Наталію Володимирівну. 

5. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

внести відповідні зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" щодо виключення 

зі складу Громадської ради представника громадської організації «Асоціація 

коучів і фасилітаторів освіти» Чуприну Наталію Володимирівну. 

 

Голосували: «за» – 23       , «проти» –  2  , «утримались» –  1 

Рішення прийнято. 

 

 

 

По шостому питанню порядку денного: 

«Про стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року» 

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Шишацького Д.А. про стан виконання рішень 

Громадської ради у другому півріччі 2021 року. 

 Вирішили: 



Взяти до уваги інформацію про стан виконання рішень Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 

2021 року, що додається. 

 

Голосували: «за» – 26       , «проти» –  0  , «утримались» –  0 

Рішення прийнято. 

По сьомому питанню порядку денного: 
«Про стан реагування на звернення Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації у другому півріччі 2021 року» 

Слухали:  заступника Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, голові комітету з питань комунікацій, інформації та 

консультацій з громадськістю Ковальчук І.М., яка доповіла про стан реагування 

на звернення Громадської ради у другому півріччі 2021 року. 

Вирішили: 

Взяти до відома інформацію про стан реагування на звернення Громадської ради 

у другому півріччі 2021 року, що додається. 

 

Голосували: «за» – 26       , «проти» –  0  , «утримались» –  0 

Рішення прийнято. 

 

По восьмому питанню порядку денного: 

«Різне» 

 

Слухали:  заступника Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, голові комітету Громадського моніторингу Шашкіной 

Л.О., яка доповіла про звернення до депутата Київської міської ради Олени 

Вікторівни Овраменко щодо будівництва Подільсько – Воскресенського 

мостового переходу. 

Вирішили: 

Доопрацювати та направити звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації депутату Київської міської ради 

Олени Вікторівни Овраменко та міському голові Кличко Віталію 

Володимировичу щодо надання інформації про продовження будівництва 

Подільсько – Воскресенського мостового переходу. 

 

Голосували: «за» – 26       , «проти» –  0  , «утримались» –  0 

Рішення прийнято. 

 

Голова Громадської ради                                      Павленко А.М. 

Секретар Громадської ради                                   Шишацький Д.А. 


