
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

26 січня 2016 р. 

 

Протокол № 7 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 

Всього членів Правління: 8 осіб 

Присутні:  

Члени Правління: Павленко А.М., Ігнатенко І.В., Кругляк М.С., Комаренко С.В., 

Фоміних С.А., Сергеєва Ю.Й. 

Дистанційно опитані: Лапенюк А.Ф., Мерінова О.В. 

Члени Громадської ради:  Базік О.М., Бондар В.В.,  Мітюк С.О., Мальчевський М.І., 

Циганок Т.В.  

Запрошені: Воробйов Ярослав Юрійович, Янчук Віра Василівна, Паренюк Альбіна 

Вільямівна, Гребенюк Сергій Павлович, Шашкіна Людмила Олексіївна, Кравченко 

Сергій Сергійович, Калінчук Юрій Іванович, Себба Вячеслав Вадимович 

 

Порядок денний 

1. Про створення експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про оптимізацію структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

 Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Про План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2016 р.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

4. Про діяльність робочої групи з питань розміщення та функціонування тимчасових 

споруд на території Дніпровського району міста Києва.  

Доповідач: Кругляк М.С. 

 

5. Про Основні положення інформаційної політики в  офіційній групі Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в Фейсбуці. 



Доповідач: Мітюк С.О. 

 

6. Про визначення дати чергового засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

 

1. По першому питанню:  

Слухали: Павленка А.М., який наголосив на необхідності залучення до роботи 

Громадської ради фахівців в різних галузях, що входять до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в якості експертів. Це 

питання неодноразово піднімалося на засіданнях Громадської ради та Правління 

Громадської ради. З цією метою, в грудні місяці 2015 року, в офіційній групі 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

було розміщено оголошення стосовно набору кандидатів до експертної групи. На 

сьогоднішній день своє бажання працювати в експертній групі виявили 11 осіб. Всі 

вони запрошені на сьогоднішнє засідання. Кожному буде надано слово для своєї 

презентації. Правління повинне визначитися та прийняти рішення щодо внесення 

кандидатур на розгляд Громадської ради.  

 

Слухали: Воробйова Ярослава Юрійовича, Янчук Віру Василівну, Паренюк Альбіну 

Вільямівну, Гребенюк Сергія Павловича, Шашкіну Людмилу Олексіївну, Кравченко 

Сергія Сергійовича, Калінчука Юрія Івановича, Себбу  Вячеслава Вадимовича. 

 

Вирішили:  
1. Рекомендувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації: 1) створити експертну групу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2) включити до складу експертної групи наступних осіб: 

Воробйова Ярослава Юрійовича, Янчук Віру Василівну, Паренюк Альбіну 

Вільямівну, Гребенюк Сергія Павловича, Шашкіну Людмилу Олексіївну, Кравченко 

Сергія Сергійовича, Калінчука Юрія Івановича, Себбу  Вячеслава Вадимовича. 

2. Продовжити роботу з формування експертної групи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

2. По другому питанню: 

Слухали: Павленка А.М., який наголосив, що на засіданні Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 17 грудня 2015 р. 

комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів було доручено розглянути 

питання щодо оптимізації структури Громадської ради та внести відповідні 

пропозиції на розгляд Правління Громадської ради до 17 січня 2016 року. У зв’язку 

з тим, що пропозиції від комітету так і не надійшли Павленко А.М. від себе 



запропонував: 

- створити шляхом об’єднання комітету з питань архітектури, будівництва, 

житлово-комунального господарства, благоустрою території, екології, охорони 

навколишнього середовища та цивільного захисту населення та комітету з питань 

економіки, торгівлі, промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, розвитку 

підприємництва, регуляторної політики та захисту прав споживачів комітет з 

питань житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, 

торгівлі та підприємництва; 

- рекомендувати на посаду голови новоствореного комітету Базіка Олега 

Миколайовича; 

- рекомендувати комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського 

порядку, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів звільнити з посади 

секретаря Шишанова Сергія Михайловича та обрати на цю посаду Негоду 

Олександра Володимировича; 

- ввести третю посаду заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та рекомендувати на цю посаду 

Мітюка Сергія Олександровича; 

- визначити наступні напрямки діяльності заступників голови Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Мітюк Сергій Олександрович – гуманітарний блок, загальні питання діяльності 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації; 

Комаренко Сергій Володимирович -  правовий блок; 

Ігнатенко Ірина Вікторівна – економічний блок. 

Структура Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації у новій редакції додається (додаток 1). 

 

Вирішили:  
1. Запропонувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації: 

1) створити шляхом об’єднання комітету з питань архітектури, будівництва, 

житлово-комунального господарства, благоустрою території, екології, охорони 

навколишнього середовища та цивільного захисту населення та комітету з питань 

економіки, торгівлі, промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, розвитку 

підприємництва, регуляторної політики та захисту прав споживачів комітет з 

питань житлово-комунального господарства, містобудування, благоустрою, 

торгівлі та підприємництва; 

рекомендувати на посаду голови новоствореного комітету Базіка Олега 

Миколайовича; 

рекомендувати комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського 

порядку, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів звільнити з посади 

секретаря Шишанова Сергія Михайловича та обрати на цю посаду Негоду 

Олександра Володимировича; 

2) ввести третю посаду заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та рекомендувати на цю посаду 

Мітюка Сергія Олександровича; 



визначити напрямки діяльності заступників голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Мітюк Сергій Олександрович – гуманітарний блок, загальні питання 

діяльності   Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

Комаренко Сергій Володимирович -  правовий блок; 

Ігнатенко Ірина Вікторівна – економічний блок. 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

3. По третьому питанню: 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував до 02 лютого 2016 року Ігнатенко І.В., 

Комаренку С.В., Мітюку С.О. надати остаточні пропозиції щодо Плану роботи 

Громадської ради на 2016 рік. 

 

Вирішили:  
1. Заступникам голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Ігнатенко Ірині Вікторівні, Комаренку Сергію 

Володимировичу, Мітюку Сергію Олександровичу до 02 лютого 2016 року надати 

остаточні пропозиції щодо Плану роботи Громадської ради на 2016 рік. 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації узагальнити пропозиції заступників голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Ігнатенко Ірині 

Вікторівні, Комаренку Сергію Володимировичу, Мітюку Сергію Олександровичу 

щодо Плану роботи Громадської ради на 2016 рік та надати проект Плану роботи на 

2016 рік для затвердження Громадською радою. 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

4. По четвертому питанню: 

 

Слухали: Кругляка М.С., який надав коротку інформацію щодо діяльності робочої 

групи з питань розміщення та функціонування тимчасових споруд на території 

Дніпровського району міста Києва та запропонував припинити діяльність зазначеної 

робочої групи. 

 

Виступили члени робочої групи: Фоміних С.А., Шишанов С.М., Ігнатенко І.В. 

 

Вирішили:  
Припинити діяльність робочої групи з питань розміщення та функціонування 

тимчасових споруд на території Дніпровського району міста Києва. 



 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

5. По пятому питанню: 

 

Слухали:  

Мітюка С.А., який запропонував на затвердження Правлінням Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Основних положень 

інформаційної політики в офіційній групі Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у Фейсбуці. 

 

Вирішили:  

1. Створити робочу групу з доопрацювання проекту Основних положень 

інформаційної політики в офіційній групі Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації у Фейсбуці, що додаються, у складі: 

Мітюка С.О.,  Комаренка С.В., Кругляка М.С.,  Базіка О.М. 

2. Робочій групі доопрацювати Основні положення інформаційної політики в 

офіційній групі Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації у Фейсбуці і винести їх на затвердження Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на її черговому 

засіданні. 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

6. По шостому питанню: 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації А. Павленка, який запропонував провести чергове засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

04.02.2016 р. о 17-00, за адресою: бул. Праці, 1/1, каб. 317. 

 

Вирішили: 

Провести засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 04.02.2016 р. о 17-00, за адресою: бул. Праці, 1/1, каб. 317. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

 

 

Голова                                                                ________________   А.М. Павленко 
 

 

 


