
 

 

 
 

 

  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 № 12 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      24 травня 2018 року, 16.00 

 
Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 32 особи. 
Присутні:  

17 членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  
начальник управління житлово-комунального  господарства Дніпровської 
районної  в м. Києві державної адміністрації  Косар Н.Р.;                                                   

директор Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Прогонюк С.Т.; 

головний спеціаліст відділу загальної та середньої освіти управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Слюсарчук Н.О.; 

головний спеціаліст відділу з питань дошкільної освіти управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Коваленко Н.С.; 

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М.; 
експерти Громадської ради: Гайдук В.Я., Арцибашева С.І., Болотнік В.Ю., 

представники громадськості: Волошин І.М., Ільєнко О.М. 
 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 
17 членів Громадської ради із 32. 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» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
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Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Громадської 
ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступним проектом порядку денного та регламентом засідання Громадської 
ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації :  

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 готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району 

м. Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні 

послуги». 

Доповідач: Смичок О.Б. 

4. Про стан харчування та медичного обслуговування у закладах освіти.  

Доповідач: Кулєшов А.А. 

5. Різне.  

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 
- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 
- для доповіді – до 3 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 
- для доповіді – до 3 хв; 
По четвертому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 
Різне - 3 хв 

 
Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 
ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

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 готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району 

м. Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні 

послуги». 

Доповідач: Смичок О.Б. 

4. Про стан харчування та медичного обслуговування у закладах освіти.  

Доповідач: Кулєшов А.А. 

5. Різне.  

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 
По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 
По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 
По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 
По четвертому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 
Різне - 3 хв 

 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

Перше питання порядку денного: 
«Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 
 

Слухали: Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації Селюк І.М., заступника керівника 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Кириченко О.М. 

 
В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Базік О.М. 

 
Вирішили: 
1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М. та заступника керівника 
Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Кириченко О.М. взяти до відома (додається). 
2. Донести інформацію до членів та експертів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  про те, що 
оригінали звернень Громадської ради та відповідей на них повинні 



знаходитись у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   

3. Заслухати на черговому засіданні Громадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації  звіти стосовно звернень та 

відповідей на них від ініціаторів цих звернень. 
4. Заслухати на черговому засіданні Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 
 - заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Віровцева В.Ю. щодо його роботи за період з 
липня 2017 року по червень 2018 року; 

- звіти комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації щодо їх роботи за період з липня 2017 року по 

червень 2018 року. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління 
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 
 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0,  
 

Друге питання порядку денного: 
«Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків» 
 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації Павленка А.М., який представив начальника 

управління житлово-комунального  господарства Дніпровської районної  в м. 
Києві державної адміністрації  Косар Н.Р. та надав їй слово; 
начальника управління житлово-комунального  господарства Дніпровської 

районної  в м. Києві державної адміністрації  Косар Н.Р., яка надала 
інформацію стосовно заходів Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо капітального ремонту житлових будинків 
 

В обговоренні взяли участь: Базік О.М., Гайдук В.Я., Прогонюк С.Т., 
Боскін О.Л., Павленко А.М., Шашкіна Л.О., Майоров В.Ю. 

 
Вирішили:  

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального  господарства 
Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації  Косар Н.Р. щодо 

заходів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 
капітального ремонту житлових будинків взяти до відома (додається).  

 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0,  
 

Третє питання порядку денного: 
«Про готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району 

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



 
Слухали: начальника управління житлово-комунального  господарства 

Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації  Косар Н.Р., яка 
надала інформацію стосовно готовногсті житлово-комунального 

господарства Дніпровського району м. Києва до впровадження Закону 
України «Про житлові комунальні послуги» 

 
В обговоренні взяли участь: Гайдук В.Я., Кучевський О.І. 

 
Вирішили: 

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального  господарства 
Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації  Косар Н.Р. щодо 

заходів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 
капітального ремонту житлових будинків взяти до відома. 
 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0 
 

Четверте питання порядку денного: 
«Про стан харчування та медичного обслуговування у закладах освіти» 

 
Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який представив  головного 
спеціаліста відділу загальної та середньої освіти управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Слюсарчук Н.О. 
та головного спеціаліста відділу з питань дошкільної освіти управління 

освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
Коваленко Н.С.; 
головного спеціаліста відділу загальної та середньої освіти управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Слюсарчук Н.О., 
яка надала інформацію щодо стану харчування у закладах освіти; 

головного спеціаліста відділу з питань дошкільної освіти управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Коваленко Н.С., 

яка надала інформацію щодо медичного обслуговування у закладах освіти. 
 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М.,  Боскін О.Л., Арцебашева С.І., 
Базік О.М. 

 
Вирішили: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу загальної та середньої освіти 
управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Слюсарчук Н.О. щодо стану харчування у закладах освіти та 
головного спеціаліста відділу з питань дошкільної освіти управління освіти 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Коваленко Н.С. 

щодо медичного обслуговування у закладах освіти взяти до відома 
(додається). 

2. Звернутись до начальника  управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації Іваніни Н.В. щодо включення до  складу 



комісії управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації стосовно контролю за якістю харчування в ЗНЗ представника 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації. 

3. Комітету Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації з гуманітарних питань, духовності і моралі 

підготувати пропозиції стосовно внесення змін до актів законодавства, які 
унеможливили б участь у тендерах постачальників продуктів харчування до 

закладів освіти, які попередньо мали скарги щодо їх якості. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації Седченко І.В. 

 
Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0 
 

 
 

 
 

Голова 
Громадської ради             _______________А.М. Павленко 

 
 

Секретар  
Громадської ради         ________________І.М. Селюк 


