
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                        11 червня 2015 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

29 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені: працівники відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації: 

Черевко Н.П., Кириченко О.М., Книш В.В., Удовиченко Б.С.  
 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував розпочати засідання 

Громадської ради. 

 

Вирішили: Відкрити засідання Громадської ради. 

Голосували: «за» - 29 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував обрати лічильну комісію у 

складі 3 осіб та персонально: Мітюк С.О., Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

 

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

С.О., Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Голосували: «за» -  29 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував ухвалити порядок денний: 

 

Порядок денний:  



 

1. Про вибори голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про вибори заступників голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Голова Громадської ради 

3. Про заяву щодо секретаря Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Голова Громадської ради 

4. Про Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Голова Громадської ради 

5. Про утворення комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Голова Громадської ради 

6. Про обговорення проекту Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Голова Громадської ради 

7. Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Голова Громадської ради 

 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради, 

запропонований Павленком А.М. 

Голосували: «за» - 29 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував регламент засідання 

Громадської ради:  

- для доповідачів по порядку денному – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплик  - до 1 хв. 

Голосування проводиться відкрито. Рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

 

Вирішили: Затвердити регламент засідання Громадської ради. 

Голосували: «за» - 29 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про вибори голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації»  

 



Слухали: Ігнатенко І.В., Ревко Т.Г., Фоміних С.А., які запропонували 

наступні кандидатури на посаду голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державної адміністрації:  

 

Павленко А.М. – президент Благодійної організації «Благодійний фонд 

«Дніпровський»; 

Кругляк М.С. – голова громадської організації «Братерство»; 

Базік О.М. – представник Дніпровського районного відділення спілки 

ветеранів Афганістану. 

Обрання голови здійснено шляхом рейтингового голосування. Результати 

рейтингового голосування:  

Павленко А.М. – 21 голос; Крулгяк М.С. – 7 голосів; Базік О.М. – 6 голосів.  

 

Вирішили: Обрати головою Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Павленка Анатолія Микитовича – 

президента Благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський». 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про вибори заступників голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував обрати двох заступників голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, а саме: 

Комаренка Сергія Володимировича, повноважного представника від 

громадської організації «Правий Сектор»;  

Ігнатенко Ірину Вікторівну, повноважного представника від громадської 

організації «Влада громади». 

Свою кандидатуру запропонував Базік Олег Миколайович. 

 

Обрання заступників Голови Громадської ради при Дніпровській районній  

місті Києві державній адміністрації здійснено шляхом рейтингового 

голосування. 

 

Вирішили: обрати заступником голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Комаренка Сергія 

Володимировича. 

Голосували: «за» - 22  

 

Обрати заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Ігнатенко Ірину Вікторівну. 

Голосували: «за» -  15 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про заяву щодо секретаря Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 



 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував на посаду секретаря 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації кандидатуру начальника відділу внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації  Черевко Наталію Петрівну. 

 

Вирішили: звернутися до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації з заявою щодо покладання здійснення функцій 

секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на начальника відділу внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації  Черевко Наталію Петрівну. 

Голосували: «за» - 29, «проти» - 0, «утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував проект Положення про 

Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації» 

 

В обговоренні питання прийняли участь: Кругляк М.С., Комаренко С.В., 

Ігнатенко І.В., Базік О.М. 

 

Вирішили:  

1. Схвалити Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Доручити секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації погодити питання з Дніпровською районною в 

місті Києві державною адміністрацією щодо розміщення даного Положення 

на субвеб-сайті органу в мережі Інтернет після затвердження його головою 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації .  

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

Голосували: «за» - 29, «проти» - 0, «утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

 

П’яте питанню порядку денного: 

«Про утворення комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації» 



 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував утворити шість комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, а саме: 

з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів. 

з питань охорони здоров’я, сім’ї, молоді, праці та соціального захисту 

населення 

з питань освіти, культури та туризму, дітей, та спорту; 

з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

благоустрою території, екології, охорони навколишнього середовища та 

цивільного захисту населення; 

з питань економіки, торгівлі, промисловості, енергетики, транспорту та 

зв’язку, розвитку підприємництва, регуляторної політики та захисту прав 

споживачів; 

з питань військово-патріотичного виховання, допомоги учасникам бойових 

дій та волонтерського руху. 

 

Вирішили: 

Відповідно до пункту 5.18 Положення про Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації утворити 

комітети Громадської ради: 

з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів. 

з питань охорони здоров’я, сім’ї, молоді, праці та соціального захисту 

населення 

з питань освіти, культури та туризму, дітей, та спорту; 

з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

благоустрою території, екології, охорони навколишнього середовища та 

цивільного захисту населення; 

з питань економіки, торгівлі, промисловості, енергетики, транспорту та 

зв’язку, розвитку підприємництва, регуляторної політики та захисту прав 

споживачів; 

з питань військово-патріотичного виховання, допомоги учасникам бойових 

дій та волонтерського руху. 

Голосували: «за» - 29, «проти» - 0, «утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про обговорення проекту Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 



Слухали: Павленка А.М., який вніс на розгляд Громадської ради проект 

Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

В обговоренні питання прийняли участь: Кругляк М.С., Комаренко С.В., 

Ігнатенко І.В., Базік О.М. Під час обговорення було внесена пропозиція щодо 

створення робочої групи з підготовки проекту Регламенту до другого 

читання. 

 

Вирішили:  

1. Прийняти за основу проект Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається.  

2. Створити робочу групу  з підготовки проекту Регламенту до другого 

читання у складі: Комаренко С.В. – голова, Кругляк М.С., Ігнатенко І.В., 

Шишанов С.М., Боскін О.Л. 

 

3. Робочій групі підготувати проект Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до другого 

читання з урахуванням внесених змін та доповнень. 

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

Голосували: «за» - 29, «проти» - 0, «утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував провести наступне засідання 

Громадської ради 19 червня 2015  р. об 11:00.  

 

Вирішили: призначити дату проведення наступного засідання Громадської 

ради на 19 червня 2015  р. об 11:00. 

Голосували: «за» - 29, «проти» - 0, «утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова      _______________ А.Павленко 

 

Секретар      ________________Н.П.Черевко 


