
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 292 32 47 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/gromadskarada2017 

ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      05 жовтня 2017 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

23 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який поінформував, що 

зареєстровано 23 члена Громадської ради із 35. Таким чином засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації правомочне. Павленко А.М. запропонував розпочати засідання 

Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував ухвалити 

наступний проект порядку денного та регламент засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про пропозиції Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо участі її членів в консультаційно-дорадчих 

органах при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та її 

постійних структурних підрозділів. 

Доповідач: Павленко А.М. 
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2. Про заяву члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Васюк О.О. 

 Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Про утворення комітету з питань освіти, культури, молоді та спорту, 

духовності та моралі. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про комплексну схему розміщення тимчасових споруд у Дніпровському 

районі м. Києва. 

Доповідач: Мальчевський М.І. 

5. Про зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2017 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

6. Про відзначення Дня захисника України. 

Доповідач: Павленко А.М. 

7. Про проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018". 

Доповідач: Павленко А.М. 

8. Про звернення громади мікрорайону "Житловий масив Райдужний". 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

9. Різне 
 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 15 хв.: 

- доповіді – до 5 хв; 

По другому питанню до 3 хв.: 

- для доповіді – до 1 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- доповіді – до 5 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 



1. Про пропозиції Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо участі її членів в консультаційно-дорадчих 

органах при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та її 

постійних структурних підрозділів. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про заяву члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Васюк О.О. 

 Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Про утворення комітету з питань освіти, культури, молоді та спорту, 

духовності та моралі. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про комплексну схему розміщення тимчасових споруд у Дніпровському 

районі м. Києва. 

Доповідач: Мальчевський М.І. 

5. Про зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2017 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

6. Про відзначення Дня захисника України. 

Доповідач: Павленко А.М. 

7. Про проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018". 

Доповідач: Павленко А.М. 

8. Про звернення громади мікрорайону "Житловий масив Райдужний". 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

9. Різне 
 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 15 хв.: 

- доповіді – до 5 хв; 

По другому питанню до 3 хв.: 

- для доповіді – до 1 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- доповіді – до 5 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 



 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

 " Про пропозиції Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо участі її членів в консультаційно-дорадчих 

органах при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та її 

постійних структурних підрозділів." 

 

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

проект пропозицій Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до складу консультативно-дорадчих органів при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та її 

самостійних структурних підрозділів. 

 

Вирішили:  

1. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчука В.П. включити до складу консультативно-

дорадчих органів при райдержадміністрації та її самостійних структурних 

підрозділів членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Друге питання порядку денного: 

" Про заяву члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Васюк О.О." 

 

Слухали: Павленка А.М., який зачитав заяву члена Громадської ради Васюк 

Олени Олександрівни, представника Благодійного фонду "Діти світу. 

Україна", до голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації про вихід з Громадської ради за власним 

бажанням. 

 

Вирішили:  

1. Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації представника Благодійного фонду "Діти світу. 

Україна" Васюк Олени Олександрівни. 

2. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" щодо 

включення Кулєшова Анатолія Анатолійовича, представника Громадської 

організації інвалідів "Добробут та безпека" до складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 



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

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про утворення комітету з питань освіти, культури, молоді та спорту, 

духовності та моралі " 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував, в зв'язку з припиненням 

членства в Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Васюк О.О., ліквідувати комітет з питань сім'ї, дітей, 

молоді та спорту. Павленко А.М. запропонував також перейменувати комітет 

з питань духовності, моралі, освіти та культури в комітет з гуманітарних 

питань, духовності та моралі.   

 

В обговоренні прийняли участь: Кругляк М.С., Зачепило С.В., Миронова 

З.М. 

 

Вирішили:  

1. Ліквідувати комітет з питань сім'Ї, дітей, молоді та спорту. 

2. Перейменувати  комітет питань духовності, моралі, освіти та культури в 

комітет з гуманітарних питань, духовності та моралі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради  Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 1 

 

Четверте питання порядку денного: 

" Про комплексну схему розміщення тимчасових споруд у Дніпровському 

районі м. Києва " 

 

Слухали: Мальчевського М.І., який надав коротку доповідь щодо проблеми 

комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у Дніпровському районі 

м. Києва та пропозиції щодо її вирішення.  

 

В обговоренні прийняли участь: Павленко А.М., Базік О.М., Віровцев В.Ю. 

    

Вирішили:  
1. Затвердити запит на інформацію до голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Онофрійчука П.В. та голови Київської міської 

державної адміністрації Кличка В.В., що додається. 

2. Доручити Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації створити робочу групу з питання розроблення 

детального плану розвитку сфери торгівлі та послуг в Дніпровському районі 

міста Києва. 



3. Доручити Мальчевському М.І. надати пропозиції щодо складу робочої 

групи з питання розроблення детального плану розвитку сфери торгівлі та 

послуг в Дніпровському районі міста Києва 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

П'яте питання порядку денного: 

«Про зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2017 року» 

 

Слухали: Павленка А.М., який повідомив, що в План роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

друге півріччя 2017 року потрібно внести зміни, пов'язані з термінами 

виконання поставлених завдань. 

    

Вирішили:  

1. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. розіслати на електронні поштові 

скриньки головам комітетів План роботи Громадської ради при Дніпровській 

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

2. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до 09 жовтня 2017 року внести відповідні 

зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на друге півріччя 2017 року. 

3. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М., після внесення всіх правок, розмістити 

на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на друге півріччя 2017 року. 

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

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про відзначення Дня захисника України» 

 

Слухали: Павленка А.М., який повідомив, що в Дніпровському районі міста 

Києва є 27 сімей загиблих учасників АТО, яких також потрібно привітати з 

Днем захисника України. 

 

В обговоренні прийняли участь: Віровцев В.Ю., Лапін О.О., Боскін О.Л., 

Седченко І.В., Зачепило С.В., Базік О.М. 

 

Вирішили:  

1. Доручити комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з 

правоохоронними органами, захисту прав учасників АТО та членів їх сімей, 



антикорупційної та антирейдерської діяльності опрацювати питання 

стосовно сімей загиблих учасників АТО. 

2. Доручити комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з 

правоохоронними органами, захисту прав учасників АТО та членів їх сімей, 

антикорупційної та антирейдерської діяльності опрацювати питання 

стосовно створення Алеї пам'яті загиблим учасникам АТО в Парку культури 

та відпочинку "Перемога". 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018"» 

 

Слухали: Павленка А.М., який надав інформацію стосовно проведення 

Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості "Велика 

столиця - 2018". 

 

В обговоренні прийняли участь: Віровцев В.Ю., Базік О.М., Фоміних С.А. 

 

Вирішили: 

1. Провести Форум комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018" 09 листопада 2017 року. 

2. Створити організаційний комітет для проведення Форуму комунікативних 

стратегій місцевої влади та громадськості "Велика столиця - 2018" з членів 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

3. Доручити комітетам Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації в 2-тижневий строк підготувати перелік 

проблемних питань для їх розгляду та вирішення в 2018 році та подати їх в 

організаційний комітет. 

4. Звернутись до інститутів громадянського суспільства та до громадськості 

про надання своїх пропозицій та проблемних питань на Форум 

комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості "Велика столиця - 

2018". 

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

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

Восьме питання порядку денного: 

«Про звернення громади мікрорайону "Житловий масив Райдужний"» 

 

Слухали: Павленка А.М., який поінформував членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації про звернення 

жителів масиву Райдужний (м. Київ) щодо діяльності закладу "Пиво на 



розлив", яке відкрили замість так званого кафетерію з реалізації алкогольних 

напоїв, за адресою вул. Райдужна, 13А.  

 

В обговоренні прийняли участь: Смичок О.Б., Базік О.М., Віровцев В.Ю., 

Кучевський О.І., Седченко І.В., Шашкіна Л.О., Стецюра Д.О. 

 

Вирішили:  
1. Створити робочу групу у складі Шашкіна Л.О., Базік О.М, Смичок О.Б., 

Кучевський О.І., Стецюра Д.О. для вивчення ситуації, що склалась навколо 

торгівельного закладу "Пиво на розлив" (вул.Райдужна, 13А) та на розробки 

пропозицій щодо вирішення проблем, пов'язаних з його діяльністю. 

2. Доручити комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, 

екології, благоустрою та охорони навколишнього середовища здійснити 

моніторинг діяльності так званих "наливайок" в Дніпровському районі міста 

Києва та заслухати питання щодо їх діяльності на своєму засіданні. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

 

 

Голова 

Громадської ради     _______________ А.М. Павленко 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


