
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ  

установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для 

формування складу  Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

м. Київ, бул. Праці, 1/1,  

каб. 317                                 04 червня 2015 року, 18.00 

 

 

 

Загальна кількість представників інститутів громадянського 

суспільства – кандидатів до складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації – 41 особа. 

Присутні: 39 осіб (список додається). 

 

Слухали: голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що для участі 

в  установчих зборах для формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації зареєструвалися 

тридцять дев’ять осіб з сорока одного представника інститутів 

громадянського суспільства, які виявили бажання увійти до складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації і надали у відповідності до п. 8 Типового положення про 

громадську раду при міністерстві, іншому  центральному органі виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі у 

формуванні та реалізації державної політики» заяви, разом з необхідними 

документами, а також запропонував розпочати установчі збори. 

 

 



Вирішили:  
Відкрити установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства 

для утворення громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

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

Порядок денний установчих зборів: 

 
1. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради на період діяльності 2015-2017 років 

               Доповідає: А.М. Павленко – голова              

ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2. Про обрання голови установчих зборів для формування складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

                Доповідає: А.М. Павленко – голова              

ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

3. Про обрання секретаря установчих зборів для формування складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідає: голова установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

4. Про обрання складу лічильної комісії установчих зборів для формування 

складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідає: голова установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  

 



5. Про порядок проведення виборів складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідає: голова установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  

 

 

6. Про визначення кількісного складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідає: голова установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  

 

7. Вибори персонального складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідає: голова установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  

 

8. Про визначення дати першого засідання новообраної Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на період 

діяльності 2015-2017 років. 

Доповідає: голова установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Вирішили:  

Затвердити порядок денний установчих зборів для формування складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, запропонований Павленком А.М. 

 

Голосували: «за» - 39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

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

установчих зборів для формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:  

- для доповідачів по порядку денному – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв.; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

Голосування проводити відкрито. Рішення по всім питанням Порядку 

денного, окрім питання 7, вважати прийнятим, якщо за нього проголосували 

більшість присутніх. 



Рішення по сьомому питанню приймається рейтинговим голосуванням. 

 

Вирішили:  

Затвердити регламент установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

запропонований Павленком А.М. 

 

Голосували: «за» - 39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По першому питанню: 

Слухали: голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленка А.М., який надав інформацію 

присутнім про роботу ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів 

для формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на період діяльності 2015-2017 років. 

 

Вирішили: 

Надану інформацію взяти до відома. 

Голосували: «за» - 39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По другому питанню: 

Слухали: голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував учасникам 

зборів вносити кандидатури на голову установчих зборів. 

 

Виступили:  

Ігнатенко І.В., яка запропонувала обрати головою установчих зборів з 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації кандидатуру Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 28 , «проти» - 10, «утримались» - 1. 

 

Богуцьку Н.Ю., яка запропонувала обрати головою установчих зборів з 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації кандидатуру Кругляка М.С. 

 

Голосували: «за» - 12 , «проти» - 24, «утримались» - 3. 

 

Вирішили: 

Обрати головою установчих зборів для формування складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленка 

А.М. 

Рішення прийнято. 



 

По третьому питанню: 

Слухали: голову установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М., який запропонував учасникам зборів вносити кандидатури 

секретаря  установчих зборів для формування складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Виступили: 

Шишанов С.М., який запропонував обрати секретарем установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації  Ігнатенко І.В. 

 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 5, «утримались» - 13. 

 

Хрустальова Г.П., яка запропонувала обрати секретарем установчих зборів 

для формування складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації  Кругляка М.С. 

 

Голосували: «за» - 12 , «проти» - 13, «утримались» - 14. 

 

Вирішили: 

Обрати секретарем  установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Ігнатенко І.В. 

Рішення прийнято. 

 

По четвертому питанню: 

Слухали: Сергеєву Ю.Й., яка запропонувала обрати лічильну комісію у 

складі 5 осіб та персонально: Комаренка С.В., Мітюка С.О., Михайлішіну 

М.О., Коваленко О.С., Богуцьку Н.Ю. 

 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб та персонально: 

Комаренка С.В., Мітюка С.О., Михайлішіну М.О., Коваленко О.С., Богуцьку  

Н.Ю. 

Голосували: «за» -  39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По п’ятому питанню: 

Слухали: голову установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М., який запропонував, у відповідності до п.7 Типового 

положення про громадську раду при міністерстві, іншому  центральному 

органі виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласній Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. 

Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2010 року № 996 «Про 



забезпечення участі у формуванні та реалізації державної політики», 

провести обрання складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації шляхом відкритого рейтингового 

голосування, після  широкого обговорення кожної кандидатури. 

Перед голосуванням надати кожному уповноваженому представнику 

інституту громадянського суспільства – учаснику установчих зборів до трьох 

хвилин для виступу-презентації себе та своєї організації. 

  
Виступили: Комаренко С.В., Мальчевський М.І., Коваленко О.С. 

 

Вирішили:  
Провести  обрання членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  шляхом відкритого рейтингового 

голосування після  широкого обговорення кожної кандидатури. 

 

Голосували: «за» -  39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По шостому питанню: 

Слухали: голову установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М., який повідомив, що згідно Типового положення про 

громадську раду при міністерстві, іншому  центральному органі виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласній Київській та 

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі у 

формуванні та реалізації державної політики» (пункт 7) максимальний 

кількісний склад при формуванні районних громадських рад не може 

становити  більш як 35 осіб.  

 

Вирішили:  

Обрати Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві  державній 

адміністрації  у складі 35 осіб. 

 

Голосували: «за» -  39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

По сьомому питанню: 

Слухали: голову установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М., який запропонував приступити до обговорення кандидатур 

до складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації та після нього перейти до відкритого рейтингового 

голосування. 

Виступили всі представники ІГС – кандидати до складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 



Проведено відкрите рейтингове голосування по кожному кандидату до 

складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, присутньому на установчих зборах. 

 

Вирішили:  
1. Затвердити наступні результати відкритого рейтингового голосування з 

обрання персонального складу Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: 

№ ПІБ кандидата до складу 

Громадської ради при 

РДА 

Назва ІГС, яка висунула 

кандидата до складу 

Громадської ради при РДА 

Відмітка про 

результати 

голосування 

Відмітка про 

входження до 

складу 

Громадської 

ради при РДА 

«+» або «-» 

1.  Базік Олег 

Миколайович 

Дніпровське районне 

відділення Спілки ветеранів 

Афганістану м. Києва 

31 «+» 

2.  
Балюк Сергій 

Васильович 

Релігійна громада 

Християнська Євангельська 

Церква Живого Бога у 

Дарницькому районі м.Києва 

8 «-» 

3.  
Белова Олена 

Миколаївна 

Всеукраїнська громадська 

організація «Соціальна 

взаємодія. Ініціативи. 

Творчість. Інновації» 

27 «+» 

4.  Богуцька Наталія 

Юріївна 

Громадська організація 

«Шлях добра надії 

відповідальності» 

10 «+» 

5.  Бондар Володимир 

Васильович 

Громадська організація 

«Кияни об’єднуємось» 
29 «+» 

6.  Боскін Олександр 

Леонідович 

ДГО «Центр патріотичного 

виховання дітей та молоді 

«Юний прикордонник» 

11 «+» 

7.  Гутенко Костянтин 

Станіславович 

Громадська організація 

«Правий сектор» 

Дніпровського району Києва 

9 «+» 

8.  Зимовський Олег 

Григорович 

Громадська організація 

«Авангард СК» 
16 «+» 

9.  Ігнатенко Ірина 

Вікторівна 

Громадська організація 

«Влада громади» 
26 «+» 

10.  Коваленко Олена 

Сергіївна 

Громадська організація 

«Вільне покоління» 
27 «+» 



11.  Комаренко Сергій 

Володимирович 

Громадська організація 

«Правий Сектор» 
29 «+» 

12.  Кругляк Михайло 

Суренович 

Київська міська громадська 

організація «Братерство» 
29 «+» 

13.  Лапенюк Андрій 

Федорович 

Громадська організація 

«Чесна і свята країна» 
25 «+» 

14.  Лапенюк Юлія Юріївна 
Громадська організація 

«Відродження з тобою» 
відсутня «-» 

15.  Ліферова Анна 

Георгіївна 

Благодійна організація «Діти 

Донбасу» 
25 «+» 

16.  
Мальчевський Микита 

Ігорович 

Первинна профспілкова 

організація Публічного 

акціонерного товариства 

«Універмаг «Дитячий світ» 

27 «+» 

17.  Матвієнко Віктор 

Аркадійович 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд «Інститут 

благодійності» 

10 «+» 

18.  Мерінова Оксана 

Володимирівна 

Громадська організація «Рада 

батьків міста Києва» 
25 «+» 

19.  Михайлішіна Марія 

Олександрівна 

Молодіжна громадська 

організація «Спортивно-

оздоровчий клуб «Гармонія» 

27 «+» 

20.  
Мітюк Сергій 

Олександрович 

Громадська організація 

«Центр розвитку і підтримки 

молодих підприємців 

«Майбутнє України» 

31 «+» 

21.  Негода Олександр 

Володимирович 

Громадська організація 

«Спортивний клуб «Вітязь 

Поділ» 

25 «+» 

22.  
Нємцев Андрій 

Вікторович 

Громадська організація 

«Спілка розвитку сучасного 

мистецтва Дніпровського 

району» 

8 «-» 

23.  
Ногай Поліна Олегівна 

Всеукраїнська спілка 

громадських організацій 

«Україна для життя» 

27 «+» 

24.  Павленко Анатолій 

Микитович 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд 

«Дніпровський» 

32 «+» 

25.  Пентєгов Володимир 

Анатолійович 

Громадська організація 

«Всеукраїнський центр 

протидії корупції та сприяння 

27 «+» 



правоохоронним органам 

«Антикорупційна ініціатива» 

26.  Попова Наталя 

Олександрівна 

Громадська організація 

«Єдина команда – Крок 

назустріч» 

23 «+» 

27.  Ревко Тетяна 

Григорівна 

Благодійна місія «Твоє 

призначення» 
12 «+» 

28.  Ремез Галина 

Францівна 

Дніпровська районна 

організація ветеранів України 
25 «+» 

29.  Сергеєва Юлія 

Йосипівна 

Громадська організація 

«Моральний кодекс» 
25 «+» 

30.  Співак Володимир 

Тарасович 

Громадська організація 

«Тризуб Січ» 
7 «-» 

31.  Стецюра Денис 

Олександрович 

Всеукраїнська спілка 

громадських організацій 

«Україна – країна героїв» 

23 «+» 

32.  Тарасенко Олена 

Миколаївна 

Громадська організація 

«Український культурно-

духовний центр» 

26 «+» 

33.  Федоров Павло 

Борисович 

Громадська організація 

«Духовність і право» 
16 «+» 

34.  Феоктістова Олена 

Геннадіївна 

Громадська організація 

«Новий вихід» 
25 «+» 

35.  Фоміних Сергій 

Амосович 

Громадська організація «Наш 

дім Дарниця» 
26 «+» 

36.  Хіміченко Віталій 

Борисович 

Українське товариство сліпих 

Первинна організація УТОС 
30 «+» 

37.  Хрустальова Галина 

Павлівна 

Громадська організація 

«Почтіння та любов» 
20 «+» 

38.  
Циганок Тимур 

Вадимович 

Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація 

«Асоціація трудових 

об’єднань молоді України» 

24 «+» 

39.  Шишанов Сергій 

Михайлович 

Громадська організація 

«Українська мрія» 
17 «+» 

 

2. Обрати за результатами до  відкритого рейтингового голосування 

наступний персональний склад Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: 

 



1. Базік Олег Миколайович - Дніпровське районне відділення Спілки 

ветеранів Афганістану м. Києва. 

2. Белова Олена Миколаївна - Всеукраїнська громадська організація 

«Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації». 

3. Богуцька Наталія Юріївна - Громадська організація «Шлях добра надії 

відповідальності». 

4. Бондар Володимир Васильович - Громадська організація «Кияни 

об’єднуємось». 

5. Боскін Олександр Леонідович - ДГО «Центр патріотичного виховання 

дітей та молоді «Юний прикордонник». 

6. Гутенко Костянтин Станіславович - Громадська організація «Правий 

сектор» Дніпровського району Києва. 

7. Зимовський Олег Григорович - Громадська організація «Авангард СК». 

8. Ігнатенко Ірина Вікторівна - Громадська організація «Влада громади». 

9. Коваленко Олена Сергіївна - Громадська організація «Вільне покоління». 

10. Комаренко Сергій Володимирович - Громадська організація «Правий 

Сектор». 

11. Кругляк Михайло Суренович - Київська міська громадська організація 

«Братерство». 

12. Лапенюк Андрій Федорович - Громадська організація «Чесна і свята 

країна». 

13. Ліферова Анна Георгіївна - Благодійна організація «Діти Донбасу». 

14. Мальчевський Микита Ігорович - Первинна профспілкова організація 

Публічного акціонерного товариства «Універмаг «Дитячий світ». 

15. Матвієнко Віктор Аркадійович - Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Інститут благодійності». 

16. Мерінова Оксана Володимирівна - Громадська організація «Рада батьків 

міста Києва». 

17. Михайлішіна Марія Олександрівна - Молодіжна громадська організація 

«Спортивно-оздоровчий клуб «Гармонія». 

18. Мітюк Сергій Олександрович - Громадська організація «Центр розвитку і 

підтримки молодих підприємців «Майбутнє України». 

19. Негода Олександр Володимирович - Громадська організація «Спортивний 

клуб «Вітязь Поділ». 

20. Ногай Поліна Олегівна - Всеукраїнська спілка громадських організацій 

«Україна для життя». 

21. Павленко Анатолій Микитович - Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Дніпровський». 

22. Пентєгов Володимир Анатолійович - Громадська організація 

«Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним 

органам «Антикорупційна ініціатива». 

23. Попова Наталя Олександрівна - Громадська організація «Єдина команда – 

Крок назустріч». 

24. Ревко Тетяна Григорівна - Благодійна місія «Твоє призначення». 

25. Ремез Галина Францівна - Дніпровська районна організація ветеранів 

України. 

26. Сергеєва Юлія Йосипівна - Громадська організація «Моральний кодекс». 



27. Стецюра Денис Олександрович- Всеукраїнська спілка громадських 

організацій «Україна – країна героїв». 

28. Тарасенко Олена Миколаївна - Громадська організація «Український 

культурно-духовний центр». 

29. Федоров Павло Борисович - Громадська організація «Духовність і право». 

30. Феоктістова Олена Геннадіївна - Громадська організація «Новий вихід». 

31. Фоміних Сергій Амосович - Громадська організація «Наш дім Дарниця». 

32. Хіміченко Віталій Борисович - Українське товариство сліпих Первинна 

організація УТОС. 

33. Хрустальова Галина Павлівна - Громадська організація «Почтіння та 

любов». 

34. Циганок Тимур Вадимович - Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація «Асоціація трудових об’єднань молоді України». 

35. Шишанов Сергій Михайлович - Громадська організація «Українська 

мрія». 

 

По восьмому питанню: 

Слухали: голову установчих зборів для формування складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М., який привітав усіх членів новообраної Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на період 

діяльності 2015-2017 років, а також запропонував провести перше засідання 

новообраної Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 11 червня 2015 року о 15-00 в приміщенні 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (бульвар Праці 

1/1, кабінет 317).  

 

Вирішили:  

Провести перше засідання новообраної Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 11 червня 2015 року о 15-00 в 

приміщенні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(бульвар Праці 1/1, кабінет 317). 

 

Голосували: «за» -  39 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

  

 

 

 

Голова      _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар      ________________І.В. Ігнатенко 


