
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

Протокол № 13 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, вул. Будівельників, 34/1,                                                  22 березня 2018 року                

 

Всього членів Правління – 10 чол. 

Присутні члени Правління: Павленко А.М., Шашкіна Л.О., Селюк І.М., Базік О.М., 

Мальчевський М.І., Фоміних С.А., Кулєшов А.А., Смичок О.Б. 

Відсутні члени Правління: Віровцев В.Ю., Седченко І.В., 

Запрошені: 

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М. 

член Громадської ради: Майоров В.Ю.  

експерт Громадської ради: Гайдук В.Я. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Правління 

Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступним проектом порядку денного та регламентом засідання Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про організацію засідань "круглих столів" у відповідності до Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2018 рік. 

Доповідачі: голови комітетів ГР 

 

2. Про роботу групи оперативного реагування Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації . 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

 

3. Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та його проект порядку денного. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4.Різне. 
 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 



По першому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По другому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Павленко А.М. запропонував, в зв'язку з відсутністю голови групи оперативного 

реагування Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Віровцева В.Ю., зняти з порядку денного питання " Про роботу групи 

оперативного реагування Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації".  

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про організацію засідань "круглих столів" у відповідності до Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2018 рік. 

Доповідачі: голови комітетів ГР 

2. Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та його проект порядку денного. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3.Різне. 
 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По другому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

За: одноголосно 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про організацію засідань "круглих столів" у відповідності до Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2018 рік." 

 

Слухали: Павленка А.М., голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, який зазначив, що робота щодо організації 

запланованих "круглих столів" фактично відсутня. Їх перелік, дати проведення слід 

переглянути з урахуванням реальних можливостей членів і експертів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

  

В обговоренні питання прийняли участь: Базік О.М., Фоміних С.А., Смичок О.Б. 

 



 

Вирішили: 

1. Внести на розгляд Громадської ради  при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації питання щодо коригування Плану роботи Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік, зокрема 

в частині проведення "круглих столів" та громадського обговорення нагальних 

проблем Дніпровського району м. Києва. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Друге питання порядку денного: 

"Про скликання чергового засідання Громадської ради  при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та його проект порядку денного" 

 

Слухали: Павленка А.М., голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, який запропонував провести чергове засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 29 

березня 2018 року в к. 317 Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації (б-р Праці 1/1, 3 поверх) о 16:00. з наступним порядком денним: 

 

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 

2. Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

капітального ремонту житлових будинків. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

3. Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

Доповідач: Кулєшов А.А. 

4. Про готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району м. 

Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні послуги». 

Доповідач: Смичок О.Б. 

5. Про презентацію районної комплексної цільової програми «Дорогою добра». 

Доповідач: Кулєшов А.А. 

6. Про стан території заводу «Радикал» та заходи щодо ліквідації джерел забрудення 

ртуттю. 

Доповідачі: Шашкіна Л.О. 

Мальчевський М.І. 

7. Про незаконні захоплення у Дніпровському районі м.Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування правоохоронних 

органів на подібні злочинні дії. 

Доповідачі: Віровцев В.Ю. 

Смичок О.Б. 

Шашкіна Л.О. 

8. Різне. 

 

Павленко А.М. запропонував внести до порядку денного ще одне питання, а саме: 



«Про коригування Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2018 рік». 

 

Вирішили: 

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

Києві державній адміністрації 29 березня 2018 року в к. 317 Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації (б-р Праці 1/1, 3 поверх) о 16:00. 

2. Запропонувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації наступний порядок денний: 

 

    1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 

2. Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

капітального ремонту житлових будинків. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

3. Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації.  

Доповідач: Кулєшов А.А. 

4. Про готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району м. 

Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні послуги». 

Доповідач: Смичок О.Б. 

5. Про презентацію районної комплексної цільової програми «Дорогою добра». 

Доповідач: Кулєшов А.А. 

6. Про стан території заводу «Радикал» та заходи щодо ліквідації джерел забрудення 

ртуттю. 

Доповідачі: Шашкіна Л.О. 

Мальчевський М.І. 

7. Про незаконні захоплення у Дніпровському районі м.Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування правоохоронних 

органів на подібні злочинні дії. 

Доповідачі: Віровцев В.Ю. 

Смичок О.Б. 

Шашкіна Л.О. 

8. Про коригування Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік. 

Доповідач: Павленко А.М. 

9. Різне. 

 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                                _____________   А.М.Павленко 

 

Секретар                                                                              ________________  І.М. Селюк  


