
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

Протокол № 1 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 313                                                                         12 липня 2017 року                

 
Всього членів Правління – 8 чол. 

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

Кругляк М.С., Мальчевський М.І., Селюк І.М. 

Запрошені:  
начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської 

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

члени Громадськоъ ради: Шашкіна Л.О., Фоміних С.А., Бондар В.В., Лапін О.О., Коваленко 

О.В., Майоров В.Ю., Беляєв С.А., Остриков М.В., Бурля О.Ю. 

 

Порядок денний: 
1. Про комітети Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації.  

Доповідач: 

Павленко А.М. 

2. Про проект плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: 

Селюк І.М. 

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

державній.  

Доповідач: 

Павленко А.М. 

 

4. Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та проект його порядку денного. 

Доповідач: 

Павленко А.М. 

 

5. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

"Про комітети Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації" 

  

Слухали: Павленка А.М., який запропонував відповідно до рішення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації від 05 липня 2017 року 

створити  новий комітет з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури у складі: 

Шашкіна Л.О. - голова, Бурля О.Ю., Майоров В.Ю., 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 та внести відповідну пропозицію на розгляд чергового засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

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

Базік О.М., Бондар В.В., Черевко Н.П., Миронова З.М. 

 

Вирішили: 

1. Внести на розгляд чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації питання щодо: 

      - створення нового комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури та 

затвердження його складу; 

      - зміни назви комітету з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури будівництва та архітектури на комітет з питань майна, житлово-комунальної 

та транспортної інфраструктури; 

      - зміни назви комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної та антирейдерської діяльності на комітет з питань Регламенту, законності, 

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

антикорупційної та антирейдерської діяльності; 

     - зміни назви комітету національно-патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх 

сімей, вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху на комітет з питань 

надзвичайних ситуацій, охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, 

національно-патріотичного виховання, підтримки волонтерського руху та вимушених 

переселенців 

      - затвердження складу: 

комітету з питань майна, житлово-комунальної та транспортної інфраструктури; 

комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища; 

комітету з питань національно-патріотичного виховання, учасників АТО та членів їх сімей, 

вимушених переселенців та підтримки волонтерського руху; 

комітету з питань сім'ї, дітей, молоді та спорту; 

      - затвердження складу Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації; 

      - затвердження складу Секретаріату Громадської при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації; 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Друге питання порядку денного: 

"Про проект плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на друге півріччя 2017 року." 

 

Слухали: Селюк І.М., яка надала інформацію стосовно ходу підготовки проекту плану 



роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

на ІІ півріччя 2017 року та внесла його на розгляд Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

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

Кругляк М.С. 

 

Вирішили:  

1. Звернутись до громадськості Дніпровського району міста Києва щодо внесення ними 

пропозицій до проекту плану роботи (діяльності) Громадської ради при Дніпровській 

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

2. Секретаріату разом з заступниками голови та комітетами  Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до 23 липня 2017 року 

доопрацювати проект плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

3. Внести 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 з урахуванням 

зауважень, змін та доповнень членів Правління Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації та громадськості Дніпровського району міста Києва. 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Третє питання порядку денного: 

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

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував, враховуючи досвід роботи попереднього 

складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

та, відповідно до затвердженої на першому засіданні Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації організаційної структури Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, створити експертну групу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

встановити наступний порядок її формування: 

 до складу експертної групи першочергово включаються учасники установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

 підставою для включення особи до складу експертної групи є заява на ім'я Голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в 

довільній формі, біографічна довідка та фото кандидата, мотиваційний лист, 

інформація щодо досвіду роботи кандидата у відповідній сфері (галузі), проведення 

експертиз; 

 попередній розгляд кандидатур здійснює профільний комітет Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; 

 питання щодо включення кандидата до складу експертної групи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації приймається на засіданні 

Громадської ради за поданням профільного комітету; 

 Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

затверджує керівника експертної групи та Положення про експертну групу, яке 

розробляється Правлінням Громадської ради разом з експертною групою. 

 



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

Віровцев В.Ю. 

 

Вирішили:  

1. Оголосити набір до складу експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

2. Погодитись з запропонованим Павленко А.М. порядком формування складу експертної 

групи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

(додається). 

3. Внести на розгляд чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації питання щодо утворення експертної групи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та затвердження її 

складу. 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Четверте питання порядку денного: 

"Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та проект його порядку денного" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував скликати чергове засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 26 липня 2017 року з 

наступним проектом порядку денного: 

1. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

2. Про утворення  комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

3. Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

4. Про зміни щодо складу Правління та Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

6. Про утворення експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

7. Різне. 

 

Вирішили:  

1. Провести чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 26 липня 2017 року о 16.00 в актовому залі райдержадміністрації (б-

р Праці, 1/1, 2-й поверх) з наступним проектом порядку денного та регламентом засідання: 

Порядок денний засідання Громадської ради при Дніпровській районній  

в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

2. Про утворення  комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

3. Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

4. Про зміни щодо складу Правління та Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 



державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

6. Про утворення експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

  7. Різне 

 

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 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п’ятому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По щостому питанню до 5 хв.: 

-                  для доповіді - до 3 хв; 

Різне - 3 хв 

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

 

Голосували:     
За: одноголосно 

   

 

 

Голова                                                                ________________   А.М. Павленко 

 

 

Секретар                                                            ________________  І.М. Селюк  

 

 


