
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел: 507-20-21 

 

Протокол № 5 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                                                                        14 вересня  2017 року                

 

Всього членів Правління – 12 чол. 

Присутні члени Правління: Павленко А.М., Базік О.М., Віровцев В.Ю.,   Кругляк 

М.С., Мальчевський М.І., Селюк І.М., Шашкіна Л.О., Седченко І.В., Смичок О.Б. 

Відсутні: Миронова З.М., Сергеєва Ю.Й., Фоміних С.А., 

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 

Кириченко О.М. 

члени Громадської ради: Воробйов Я.Ю., Островська К.В., Лапін О.О., Оліфіра О.І., 

Коваленко О.В. 

 

Порядок денний: 

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

державній адміністрації  на друге півріччя 2017 року. 

Доповідач: Селюк І.М. 

 

2. Про експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації . 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3.Про хід виконання рішень засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  від 07 вересня 2017 року. 

Доповідачі: Базік О.М. 

Віровцев В.Ю. 

 

4.Про затвердження Інструкції з діловодства в Громадській раді при Дніпровській 



районній в місті Києві державній адміністрації . 

Доповідач: Селюк І.М. 

 

5.Різне. 

 
Перше питання порядку денного: 

" Про План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  на друге півріччя 2017 року" 

  

Слухали: Селюк І.М., яка надала узагальнену інформацію  стосовно пропозицій 

комітетів Громадської ради щодо Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2017 року. 
 

В обговоренні питання прийняли участь: Павленко А.М., Віровцев В.Ю., Кругляк 

М.С., Мальчевський М.І., Смичок О.Б. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року(що додається). 

2. Доручити головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації разом з секретарем Громадської ради при Дніпровській  

районній в місті Києві державній адміністрації редакційно доопрацювати План 

роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на ІІ півріччя 2017 року до 18 вересня 2017 року. 

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

державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року на офіційному суб-веб сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації А.Павленка та 

заступників голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації згідно розподілу функціональних обов'язків. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

   
Друге питання порядку денного: 

"Про експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації " 
 
Слухали: Павленка А.М., який запропонувала затвердити проект Положення про 

експертну групу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, який було надіслано для ознайомлення всім членам Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, у зв'язку з тим, що 

зауважень та пропозицій не надійшло. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Положення про експертну групу Громадської ради при Дніпровській 



районній в місті Києві державній адміністрації (що додається). 

2. На сторінці у фейсбуці Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації повторити оголошення про набір експертів. 

3. Внести в порядок денний наступного чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації питання про 

затвердження кандидатів в експерти. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації А.Павленка. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

Третє питання порядку денного: 

" Про хід виконання рішень засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  від 07 вересня 2017 року" 
 
Слухали: Базіка О.М., який  надав звіт стосовно ходу виконання рішень засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  

від 07 вересня 2017 року. 

 

Вирішили: 

1. Узгодити листи-звернення, які вже надіслані до заступника голови Київської міської 

державної адміністрації Спасібка О.В., голів фракцій Київської міської ради, 

керівника Київської місцевої прокуратури № 4 Тимошенка М.П. 

2. Продовжити діяльність робочої  експертної групи з питань забудови  території за 

адресою вул. Малишка, 9-А (перетин з вулицею Дарницький б-р) Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації А.Павленка. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

Четверте питання порядку денного: 

" Про затвердження Інструкції з діловодства в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації " 
 
Слухали: Селюк І.М., яка запропонувала затвердити Інструкцію з діловодства в 

Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

проект якої було надіслано для надання доповнень і змін всім членам Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. Зауважень та 

пропозицій не надійшло. 

 
Вирішили: 
1. Затвердити Інструкцію з діловодства в Громадській раді при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

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



адміністрації забезпечити виконання в повному обсязі вимог Інструкції з діловодства 

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради  

Павленка А.М. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

П'яте питання порядку денного: 

" Про проведення зустрічей членів та експертів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з Гайдуком Валерієм Яковичем та 

Кучеренком Олексієм Юрійовичем" 
 
Слухали: Павленка А.М., який запропонував провести семінар на тему :  
"Самоврядування та територіальні організації влади " за участі членів і експертів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та  

представників органів самоорганізації населення Дніпровського району міста Києва, 

зацікавлених громадських активістів і представників органів ( інститутів) 

громадянського суспільства та експерта Гайдука Валерія Яковича та провести зустріч 

членів і експертів Громадської ради, представників ОСББ та ЖБК, громадського 

активу та зацікавлених дніпровчан з експертом, громадським діячем Кучеренком 

Олексієм Юрійовичем з питань державної тарифної політики у сфері житлово-

комунального господарства. 

 

Вирішили: 

1. Провести семінар на тему : " Самоврядування та територіальні організації влади" 
за участі членів і експертів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації та  представників органів самоорганізації населення 

Дніпровського району міста Києва, зацікавлених громадських активістів і 

представників органів ( інститутів) громадянського суспільства та експерта Гайдука 

Валерія Яковича. 

2. Провести зустріч членів і експертів Громадської ради, представників ОСББ та 

ЖБК, громадського активу та зацікавлених дніпровчан з експертом, громадським 

діячем Кучеренком Олексієм Юрійовичем з питань державної тарифної політики у 

сфері житлово-комунального господарства. 

2. Назначити координатором проведення зустрічей Шашкіну Л.О. 

3. Доручити секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. та Шашкіній Л.О. узгодити дату та час 

проведення зустрічей з начальником відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 

з громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко 

Н.П. 

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

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

 



Шосте питання порядку денного: 

" Про проблемну ситуацію в інтернаті № 18 для глухих та слабочуючих дітей" 
 
Виступив: Віровцев В.Ю., який поінформував про проблемну ситуацію в спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті № 18 м. Києва для глухих та слабочуючих дітей, 

пов'язаною з відсутністю світлової сигналізації. 

 

Вирішили:  

1. Створити робочу  групу з питання можливості встановлення світлової сигналізації 

в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 18 м. Києва для глухих та 

слабочуючих дітей у складі: Віровцев В.Ю., Миронова З.М., Зачепило С.В., Смичок 

О.Б. 

2. Робочій групі невідкладно провести відповідну роботу та надати проект рішення 

Громадській ради  при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

зазначеного питання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Віровцева 

В.Ю. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                                _____________   А.М.Павленко 

 

 

Секретар                                                                              ________________  І.М. Селюк  

 

 


