
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                                  09 червня 2016 року, 

17.30 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 33 особи. 

Присутні:  

21 член Громадської ради (список додається).  

Секретар Громадської ради Черевко Н.П.  

Експерти Громадської ради: Воробйов Я. Ю., Паренюк А.В. 

Запрошені: Онофрійчук П.В. – голова Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Загородня А.В. – заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, Ільєнко В.П. – начальник 

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Бовсуновський О.М. – директор Центру по роботі з 

молоддю за місцем проживання Дніпровського району міста Києва, 

працівники ЦМП та педагоги-організатори підліткових клубів за місцем 

проживання Дніпровського району міста Києва. 
 

Слухали: Голову Громадської ради  Павленка А.М., який запропонував 

розпочати засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

розпочати. 

 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Коваленко О.С., 

Сергеєву Ю.Й., Стецюру Д.О. 

 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: 

Коваленко О.С., Сергеєву Ю.Й., Стецюру Д.О. 

 

Голосували: «за» -  21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

ухвалити наступний порядок денний Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Звіт голів комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації стосовно виконання Плану роботи 

Громадської ради  при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2016 рік. 

Доповідачі: Базік О.М., Кругляк М.С.,   

Мерінова О.В., Сергеєва Ю.Й., Фоміних С. А. 

2. Звіт робочої групи з моніторингу діяльності підліткових клубів за місцем 

проживання. 

Доповідач: Михайлішина М.О. 

3. Про затвердження нових членів Експертної ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації:  

Доповідач: Фоміних С.А. 

4. Про припинення членства у Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації за систематичну відсутність члена 

Громадської ради на її засіданнях без поважних причин. 

Доповідачі: Черевко Н.П., Павленко А.М., 

Кругляк М.С. 

 

Павленко А.М. також запропонував включити за пропозицією 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністрацій до порядку денного питання: «Про звернення 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністрацій стосовно реформування ритуальної галузі 

України». 

 

Вирішили:  

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Звіт голів комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації стосовно виконання Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації  на 2016 рік.  

Доповідачі: Базік О.М., Кругляк М.С.,   



Мерінова О.В., Сергеєва Ю.Й., Фоміних С. А. 

2. Звіт робочої групи з моніторингу діяльності підліткових клубів за місцем 

проживання. 

Доповідач: Михайлішина М.О. 

3. Про затвердження нових членів Експертної ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації:  

Доповідач: Фоміних С.А. 

4. Про припинення членства у Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації за систематичну відсутність члена 

Громадської ради на її засіданнях без поважних причин.  

Доповідачі: Черевко Н.П., Павленко А.М., 

Кругляк М.С. 

5. Про звернення Координаційного комітету громадських рад при районних в 

місті Києві державних адміністрацій стосовно реформування ритуальної 

галузі України.  

Доповідач: Павленко А.М. 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

наступний регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації:  

По першому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По другому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 20 хв; 

- для виступів  - до 5 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По третьому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 5 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По четвертому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 5 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По п’ятому питанню: 

 

- для доповідачів по порядку денному  – до 3 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 



 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити регламент засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

По першому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

По другому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 20 хв; 

- для виступів  - до 5 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По третьому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 5 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По четвертому питанню: 

- для доповідачів по порядку денному  – до 5 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По п’ятому питанню: 

 

- для доповідачів по порядку денному  – до 3 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

2. Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перед початком розгляду питань Порядку денного засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленко А.М. представив присутнім голову Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Онофрійчука Петра Васильовича та надав 

йому слово. 

 

Онофрійчук П.В. в своєму виступі  підкреслив, що готовий до співпраці та 

розраховує на допомогу громадських активістів у розв’язанні проблемних 



питань та конструктивну співпрацю на благо дніпровчан, а також відповів на 

гострі запитання членів та експертів Громадської ради, а саме: Кругляка 

М.С., Базіка О.М., Негоди О.В., Паренюк А.В., Мерінової О.В.  

 

Після виступу Онофрійчука П.В. члени та експерти Громадської ради 

приступили до розгляду питань Порядку денного. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Звіт голів комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації стосовно виконання Плану роботи 

Громадської ради на 2016 рік» 

 

Слухали: звіти голів комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації стосовно виконання Плану роботи 

Громадської ради на 2016 рік., а саме Базіка О.М., Кругляка М.С., Мерінову 

О.В.,  Сергеєву Ю.Й., Фоміних С.А. 

 

Вирішили: 

1. Взяти до відома звіти голів комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації стосовно виконання Плану 

роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2016 рік (додаються). 

2.  Визнати роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації як таку, що здійснюється не в повному 

обсязі. 

3. Створити комітет з соціальних та гуманітарних питань Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації шляхом 

об'єднання комітетів з питань освіти, культури, спорту та туризму й з питань 

охорони здоров’я, сім’ї, молоді, праці та соціального захисту населення. 

Доручити заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Мітюку С.О. провести до 14 червня 2016 

року перше, організаційне засідання новоствореного комітету з питань 

обрання його голови, заступника та секретаря. 

4. Опублікувати на офіційній сторінці Громадської ради при Дніпровській 

районній вмісті Києві державній адміністрації у соціальній мережі Фейсбук 

та на веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в 

розділі «Громадська рада» листування з органами законодавчої, 

представницької та виконавчої влади з проблем життєдіяльності громади 

Дніпровського району міста Києва. 

5. При оприлюдненні протоколів засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в розділі 

«Громадська рада» публікувати всі виступи доповідачів. 

6. Сконцентрувати зусилля Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на мобілізацію населення для проведення 

громадських заходів щодо протидії свавілля Київської міської влади. 

7. Внести до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації заходи, запропоновані комітетами 



Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації під час обговорення їх звітів (додаються). 

8. Вийти з пропозицією до Дніпровського районного управління 

Національної поліції міста Києва щодо проведення спільного "круглого 

столу"  або робочої наради з питань взаємодії.  

Доручити заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Комаренку С.В. та голові комітету з 

питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів Кругляку М.С.  взяти  

участь у нараді Дніпровського районного управління Національної поліції 

міста Києва з громадськістю, яке відбудеться 10 червня 2016 року. 

9. Делегувати Стецюру Д.О., члена Комітету з соціальних та гуманітарних 

питань Фоміних С.А., голову Комітету з питань військово–патріотичного 

виховання, допомоги учасникам бойових дій та волонтерського руху до 

складу робочої групи з питань спорту та військово-патріотичного виховання 

Координаційоного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністрацій, що утворюється з метою популяризації спорту, 

активного способу життя та впровадження військово-патріотичного 

виховання дітей і молоді, налагодження співпраці між громадськими радами 

при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

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

Голосували: «за» - 21 «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Звіт робочої групи з моніторингу діяльності підліткових клубів за 

місцем проживання» 

 

Слухали: звіт Михайлішиної М.О. - голови робочої групи з моніторингу 

діяльності підліткових клубів за місцем проживання Дніпровського району 

міста Києва. 

Виступили: Ільєнко В.П. – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

Бовсуновський О.М. – директор Центру по роботі з молоддю за місцем 

проживання Дніпровського району міста Києва. 

 

Вирішили: 

1. Звіт Михайлішиної М.О. - голови робочої групи з моніторингу діяльності 

підліткових клубів за місцем проживання Дніпровського району міста Києва 

взяти до відома. 

2. Визнати систему підліткових клубів за місцем проживання Дніпровського 

району міста Києва як таку, що є унікальною та надає широкі можливості 

ефективної роботи з організації розвитку спорту, естетичного виховання, 

культурно-спортивного дозвілля дітей та молоді за місцем їх проживання. 

3. Просити Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію 

здійснити заходи щодо збереження та підвищення ефективності діяльності 

підліткових клубів за місцем проживання Дніпровського району міста Києва 

шляхом укріплення їх матеріально-технічної бази, залучення до роботи з 



дітьми та молоддю високо кваліфікованих педагогічних, соціальних, 

спортивних та мистецьких фахівців, упорядкування режиму роботи 

підліткових клубів за місцем проживання та широкої популяризації 

досягнень їх вихованців. 

4. Запропонувати депутатам Київської міської ради Дніпровського району 

міста Києва взяти під свій патронат діяльність підліткових клубів за місцем 

проживання. 

5. Рекомендувати Центру по роботі з молоддю за місцем проживання 

Дніпровського району міста Києва: 

- здійснити заходи щодо усунення недоліків, виявлених робочою групою 

групи з моніторингу діяльності підліткових клубів за місцем проживання; 

- звернути особливу увагу на підтримку діяльності підліткового клубу 

Дніпровського району міста Києва за місцем проживання «Робінзон» в 

частині покращення його матеріально-технічної бази.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Мітюка С.О. 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про затвердження нових членів Експертної ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Фоміних С.А., який запропонував включити до експертної групи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації голову громадського формування з охорони порядку і 

державного кордону Дніпровського району міста Києва Березіна Олександра 

Васильовича.  

 

Вирішили:  

Включити до експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації голову громадського формування з 

охорони порядку і державного кордону Дніпровського району міста Києва 

Березіна Олександра Васильовича  

 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про припинення членства у Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації за систематичну 

відсутність члена Громадської ради на її засіданнях без поважних 

причин» 

 

Слухали: Черевко Н.П., яка повідомила про неможливість контакту з членом 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації  Співаком Володимиром Тарасовичем від громадської 



організації «Тризуб Січ» та про його систематичну відсутність на засіданнях 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Вирішили:  

Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за систематичну відсутність члена Громадської 

ради на її засіданнях без поважних причин представника громадської 

організації «Тризуб Січ» Співака Володимира Тарасовича.  

 

Голосували: «за»  - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про звернення Координаційного комітету громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністрацій стосовно реформування 

ритуальної галузі України» 

 

Слухали: Павленка А.М., який надав інформацію щодо звернення 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністрацій стосовно реформування ритуальної галузі України. 

 

Вирішили:  

Підтримати Звернення Координаційного комітету громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністрацій стосовно реформування 

ритуальної галузі України (додається).  

 

Голосували: «за»  - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

На завершення засідання, за пропозицією Кругляка М.С. – голови Комітету з 

питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів, члени Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

одноголосно висловили не підтримку проведення в місті Києві «Маршу 

рівності», який ЛГБТ спільнота планує провести 12 червня 2016 року. 

 

 

 

Голова          А.Павленко 

Секретар          Н.Черевко 


