
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 2 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

2-й поверх, каб. 317                      05 липня 2017 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

26 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 26 членів 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» - 26, «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 затвердження складу комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2.Про Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

                                                                                      Доповідач: Павленко А.М. 



3.Про секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

                                                                                      Доповідач: Павленко А.М. 

4.Про схвалення Положення про Громадську раду при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Базік О.М. 

5.Про затвердження Регламенту Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

Доповідач: Базік О.М. 

6.Про планування роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

Доповідач: Селюк І.М. 

7.Різне  

 

Регламент засідання громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

По першому питанню до 5 хв.: 

- доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 1 хв; 

По четвертому питанню до 40 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По п’ятому питанню до 30 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По щостому питанню до 10 хв.: 

-                  для доповіді - до 3 хв; 

Різне - 5 хв. 

Засідання провести за 1 год. 40 хв. 

Голосування проводити відкрито.  

Рішення вважати прийнятим, якщо за нього проголосували більшість 

присутніх членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1.Про схвалення Положення про Громадську раду при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Базік О.М. 

2.Про затвердження Регламенту Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

                                                                                              Доповідач: Базік О.М. 

3.Про затвердження складу комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 



Доповідач: Павленко А.М. 

4.Про Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

                                                                                      Доповідач: Павленко А.М. 

5.Про секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

                                                                                      Доповідач: Павленко А.М. 

6.Про планування роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

Доповідач: Селюк І.М. 

7.Різне  
 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Регламент засідання громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

По першому питанню до 40 хв.: 

- доповіді – до 3 хв; 

По другому питанню до 30 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 1 хв; 

По четвертому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По п’ятому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По щостому питанню до 10 хв.: 

-                  для доповіді - до 3 хв; 

Різне - 5 хв. 

Засідання провести за 1 год. 40 хв. 

Голосування проводити відкрито.  

Рішення вважати прийнятим, якщо за нього проголосували більшість 

присутніх членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Перше питання порядку денного: 

 "Про схвалення Положення про Громадську раду при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації." 

 

Слухали: Базіка О.М., який проінформував про роботу робочої групи з 

доопрацювання  проекту Положення про Громадську раду та Регламенту 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та запропонував його до розгляду  Громадською радою при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. Він також 

повідомив, що 03.07.2017 року   кожному члену Громадської ради через 

секретаріат надіслано на електронні поштові адреси проект Положення про 



Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації для ознайомлення, зауважень та пропозицій.  

Всім учасникам засідання Громадської ради перед його початком роздана 

порівняльна таблиця  проекту  змін до Положення про Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається. 

 

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

Беляєв С.А., Черевко Н.П., Віровцев В.Ю., Кругляк М.С., Волков С.С., Боскін 

О.Л., Мальчевський М.І., Сергеєва Ю.Й., Комаренко С.В., Личман О.С., 

Шашкіна Л.О. 

 

 

Павленко А.М. запропонував провести голосування по кожному  спірному 

пункту проекту Положення про Громадську раду при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 

Проведено голосування по кожному пункту проекту Положення про 

Громадську раду до яких були подані пропозиції щодо змін та доповнень 

(результати голосування додаються). 

 

Вирішили:  

1. Схвалити Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Направити схвалене Положення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації до Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації для затвердження його головою 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та розміщення в 

установленому порядку на суб веб-сайті  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації .  

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

 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 4 

 

Друге питання порядку денного: 

"Про затвердження Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленко А.М., який запропонував перенести питання щодо 

затвердження проекту Регламенту Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на наступне засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації . 

 

Вирішили:  

Перенести питання щодо затвердження проекту Регламенту Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 



наступне засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 4 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про затвердження складу комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації." 

 

Слухали:  
      Павленко А.М., який представив персональний склад Комітетів, їх голів, 

заступників голів та секретарів та зауважив, що засідання комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації повинні були бути проведені при повному складі комітету. 

      Селюк І.М., яка повідомила про наявність в секретаріаті всіх протоколів 

організаційних засідань комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та зауважила, що в комітеті з 

питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів та комітеті з питань 

національно-патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх сімей, 

вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху посаду секретаря 

комітету займає одна і та ж особа, а саме Личман О.С. 

      Личман О.С., яка повідомила, що залишається на посаді секретаря тільки 

в комітеті з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів, а з комітету з питань 

національно-патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх сімей, 

вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху виходить. 

      Черевко Н.П., яка повідомила, що в комітеті з питань національно-

патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх сімей, вимушених 

переселенців та підтримки волонтерського руху залишилось лише два члени 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, а тому комітет не може функціонувати і має бути 

розформований. 

      Павленка А.М., який запропонував: 

      створити  новий комітет з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури; 

      в зв'язку з цим комітет з питань майна, житлово-комунальної та 

транспортної інфраструктури, будівництва та архітектури перейменувати в 

комітет з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури; 

      провести доукомплектування комітету з питань національно-

патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх сімей, вимушених 

переселенців та підтримки волонтерського руху, а у разі не 

доукомплектування зазначеного комітету з питань національно-

патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх сімей, вимушених 

переселенців та підтримки волонтерського руху, комітетам з питань сім'ї, 

дітей, молоді та спорту та з питань національно-патріотичного виховання, 



учасників АТО та членів їх сімей, вимушених переселенців та підтримки 

волонтерського руху  провести під керівництвом Миронової З.М. спільне 

засідання щодо об'єднання їх в один комітет.  

      Віровцева В.Ю., який запропонував перейменувати комітет з питань 

Регламенту, законності, охорони громадського порядку, антикорупційної 

діяльності та люстраційних процесів в комітет з питань Регламенту, 

законності, охорони громадського порядку, антикорупційної та 

антирейдерської діяльності. 

     Павленка А.М., який підтримав пропозицію перейменувати комітет з 

питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів в комітет з питань 

Регламенту, законності, охорони громадського порядку, антикорупційної та 

антирейдерської діяльності. 

 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 1, «не голосували» - 4 

 

Вирішили:  
     1. Винести на розгляд Правління Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації питання про: 

    створення нового комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури   

    про доуформування або об'єднання комітетів з питань сім'ї, дітей, молоді 

та спорту та з питань національно-патріотичного виховання, учасників АТО 

та членів їх сімей, вимушених переселенців та підтримки волонтерського 

руху. 

    про перейменування  комітету з питань майна, житлово-комунальної та 

транспортної інфраструктури, будівництва та архітектури в комітет з питань 

майна, житлово-комунальної та транспортної інфраструктури.  

2. Затвердити склад комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що  додається. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 2, «не голосували» - 4 

 

Четверте питання порядку денного: 

" Про Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації." 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував включити у склад Правління  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації голову, першого заступника голови, профільних заступників 

голови, секретаря, голів комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердити його у складі 12 

осіб.  

    

Вирішили:  

Затвердити склад Правління Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що додається. 



 

Голосували: «за» –  21, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» –  4  

Рішення прийнято. 

 

П'яте питання порядку денного: 

" Про секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації." 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував створити Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, до складу якого включити секретарів комітетів та секретаря 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній  

адміністрації. 

    

Вирішили:  

1. Утворити Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації , що додається. 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до 01 вересня 2017 року надати на розгляд 

Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній  адміністрації проект Положення про Секретаріат Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та  

проект Інструкції з діловодства у Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації  . 

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

 

Голосували: «за» –  21, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» –  4  

 

Шосте питання порядку денного: 

" Про планування роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації." 

 

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

пропозицій комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до проекту Плану роботи Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на друге 

півріччя 2017 року. 

 

Вирішили:  

1. Комітетам разом з секретаріатом Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації продовжити до 11 липня 2017 

року роботу над проектом Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

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

2. Першому заступнику, заступникам голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації взяти під 

особистий контроль хід підготовки  проекту Плану роботи Громадської ради 



при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на ІІ 

півріччя 2017 року 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації узагальнити пропозиції комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та надати до 

12 липня 2017 року на розгляд Правління Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації проект Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на ІІ півріччя 2017 року.  

4. Правлінню  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати на розгляд чергового засідання  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації проект 

Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року.  

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

 

Голосували: «за» –  21, «проти» – 0, «утрималися» – 1, «не голосували» –  4  

 

Сьоме питання порядку денного: 

"Про інформацію Базіка О.М. стосовно ситуації, яка склалась на засіданні 

постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування 05.07.2017"  

 

Виступив: Базік О.М., який надав інформацію стосовно ситуації, яка 

склалась на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування 05.07.2017. Відбувалась 

спроба затвердити проект рішення «Про затвердження детального плану 

території в межах бульвару Перова, вулиць Сулеймана Стальського, Петра 

Вершигори, проспекту Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва» 

та запропонував звернутись від імені Громадської ради до голови 

Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації Онофрійчука 

П.В., в якому просити його терміново підготувати письмове звернення до 

Київського міського голови В. Кличка щодо зобов’язання Департаменту 

містобудування та архітектури повторно провести громадські слухання 

стосовно розгляду документації детального плану території в межах бульвару 

Перова, вулиць Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, проспекту 

Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва. 

 

Вирішили: 

1. Звернутися до голови Дніпровської районної в місті Києві державній 

адміністрації Онофрійчука П.В. зі зверненням, щодо ситуації, яка склалась 

навколо проекту рішення «Про затвердження детального плану території в 

межах бульвару Перова, вулиць Сулеймана Стальського, Петра Вершигори, 

проспекту Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва» . 

2. Доручити Базіку О.М. терміново підготувати звернення до голови 

Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації Онофрійчука 

П.В. із зазначеного питання. 



3. Голові Громадської ради  підписати зазначене звернення та направити його 

голові  Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації 

Онофрійчука П.В.  

 

Голосували: «за» –  22, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» –  4  

 

Восьме питання порядку денного: 

" Про ситуацію, яка склалась в мікрорайоні Березняки, з приводу 

неправомірного захвату рекреаційної зони біля ресторану "Каравела" на 

Дніпровській набережній" 

  

Слухали: Віровцева В.Ю., який поінформував про ситуацію, яка склалась в 

мікрорайоні Березняки, з приводу неправомірного захвату рекреаційної зони 

біля ресторану "Каравела" на Дніпровській набережній, тим самим 

перекривши доступ до річки Дніпро жителям мікрорайону. Запропонував 

звернутись від імені Громадської ради до голови Дніпровської районної в 

місті Києві державній адміністрації Онофрійчука П.В. щодо цієї ситуації. 

 

Вирішили: 

1. Звернутися до голови Дніпровської районної в місті Києві державній 

адміністрації Онофрійчука П.В. зі зверненням, щодо ситуації, яка склалась 

навколо рекреаційної зони біля ресторану "Каравела" на Дніпровській 

набережній. 

2. Доручити Віровцеву В.Ю. підготувати звернення до голови Дніпровської 

районної в місті Києві державній адміністрації Онофрійчука П.В. 

3. Голові Громадської ради  підписати зазначене звернення та направити його 

голові  Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації 

Онофрійчука П.В.  

 

 

Голосували: «за» –  22, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» –  4  

 

Дев'яте питання порядку денного: 

«Про визначення дати засідання Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та чергового 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації» 

 

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

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 12 липня 2017 року та уповноважити Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

призначити дату засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  



Провести засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації 12 липня 2017 року та уповноважити 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації призначити дату засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» –  22, «проти» – 0, «утрималися» – 0, «не голосували» –  4  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Голова      _______________ А.М. Павленко 

 

Секретар      ________________І.М. Селюк 


