
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

Протокол № 16 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, вул. Будівельників, 34/1,                                                  13 червня 2018 року                

 

Всього членів Правління – 10 чол. 

Присутні члени Правління: Павленко А.М., Селюк І.М., Мальчевський М.І., 

Смичок О.Б., Базік О.М., Фоміних С.А., Кулєшов А.А.Седченко І.В., Віровцев В.Ю., 

Відсутні члени Правління: Шашкіна Л.О.  

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 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 скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації  та проект його порядку денного; 

Доповідачі: Павленко А.М., 

Селюк І.М. 

2.Інформація про засідання круглих столів, проведених  і запланованих на 

найближчий період комітетами Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації; 

Доповідачі: Седченко І.В.,Базік О.М., 

Віровцев В.Ю. 

3. Інформація про делегування членів і експертів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації для роботи в комітетах і комісіях 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради ( Київської міської 

державної адміністрації) та консультативно-дорадчих органів при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації; 

Доповідачі: Селюк І.М., 

Кириченко О.М. 

4. Про зміни персонального складу Громадської ради при Дніпровській районній в 



місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М., 

Кириченко О.М. 

5. Різне. 
 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 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 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Павленко А.М. запропонував додати до порядку денного ще два питання, а саме: 

Про перейменування вулиць, площ, проспектів і т.д. у м. Києві. 

Щодо збереження музею на Поштовій площі. 

 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

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

місті Києві державній адміністрації  та проект його порядку денного; 

Доповідачі: Павленко А.М., 

Селюк І.М. 

2. Інформація про делегування членів і експертів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації для роботи в комітетах і комісіях 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради ( Київської міської 

державної адміністрації) та консультативно-дорадчих органів при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації; 

Доповідач: Селюк І.М., 

3. Про зміни персонального складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М., 

4. Про перейменування вулиць, площ, проспектів і т.д. у м. Києві. 

Доповідач: Павленко А.М. 

5. Щодо збереження музею на Поштовій площі. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

 
 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 



- для доповіді – до 3 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 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По п'ятому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

 

За: одноголосно 

 

Перше 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., 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 05 

липня 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 використання нежитлових приміщень, які передані в орендне користування 

відповідно до Положення "Про оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва".  

Доповідачі:  Мальчевський М.І.,Юрчишина Г.Б. (за згодою) 

3. Про облік спортивних майданчиків у Дніпровському районі м. Києва, стан їх 

утримання та використання.  

Доповідачі:Кулєшов А.А., Ільєнко В.П. (за згодою) 

                                                                                                                                                                          

4. Про хід впровадження медичної реформи та шляхи її вдосконалення 

Доповідач: Седченко І.В., 

5. Щодо звітів стосовно звернень Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та відповідей на них від ініціаторів цих звернень.  

Доповідачі: ініціатори звернень 

6. Про звіт 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. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

7. Різне.  

 

В обговоренні питання прийняли участь: Седченко І.В., Мальчевський М.І., 

Смичок О.Б., Віровцев В.Ю., Селюк І.М. 

 

Вирішили: 



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

Києві державній адміністрації 05 липня 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 чергового засідання: 

 

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 використання нежитлових приміщень, які передані в орендне користування 

відповідно до Положення "Про оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва".  

Доповідачі:  Мальчевський М.І., Юрчишина Г.Б. (за згодою) 

3. Про облік спортивних майданчиків у Дніпровському районі м. Києва, стан їх 

утримання та використання.  

Доповідачі: 

Кулєшов А.А., Ільєнко В.П. (за згодою) 

4. Про хід впровадження медичної реформи та шляхи її вдосконалення 

Доповідач: Седченко І.В., 

5. Щодо звітів стосовно звернень Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації та відповідей на них від ініціаторів цих звернень.  

Доповідачі: ініціатори звернень 

6. Про звіт 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. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

7. Різне.  

 

Голосували:     

За: одноголосно. 

 

Друге питання порядку денного: 

"Інформація про делегування членів і експертів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації для роботи в комітетах і комісіях 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради ( Київської міської 

державної адміністрації) та консультативно-дорадчих органів при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: 

секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Селюк І.М., яка надала інформацію про делегування членів і експертів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

для роботи в комітетах і комісіях Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради ( Київської міської державної адміністрації) та консультативно-дорадчих 

органів при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

  

Вирішили: 

1. Інформацію щодо делегування членів і експертів Громадської ради при 



Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації для роботи в комітетах і 

комісіях Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради ( Київської 

міської державної адміністрації) та консультативно-дорадчих органів при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації взяти до відома 

(додається). 

2. Продовжити роботу щодо включення представників Громадської ради до 

консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації А.М. Павленка.  

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про зміни персонального складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: 

секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Селюк І.М., яка надала інформацію щодо змін персонального складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

  

Вирішили: 

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. щодо змін персонального складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації взяти до відома 

(додається). 

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: 

Стукоти Сергія Анатолійовича, представника ГО "Реабілітаційний центр інвалідів та 

учасників бойових дій" до складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації; 

Гордієнка Антона Сергійовича, представника Благодійного фонду "Україна космічна"; 

Волошина Ігоря Михайловича,  представника Громадської організації «КСТН 

«Лідер»; 

Коваленко Олену Сергіївну, представника Громадської організації "Вільне покоління". 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

Четверте питання порядку денного: 

" Про перейменування вулиць, площ, проспектів і т.д. у м. Києві " 

 

Слухали: 



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

державній адміністрації, який надав інформацію про ситуацію, яка складається у м. 

Києві стосовно перейменування вулиць, площ, проспектів тощо.  

 

В обговоренні питання прийняли участь: Седченко І.В., Смичок О.Б., Віровцев 

В.Ю. 

  

Вирішили: 

1. Вважати незваженими, упередженими та провокативними  рішення Київської 

міської ради щодо перейменування низки вулиць, проспектів, бульварів, площ тощо 

м.Києва у зв'язку з декомунізацією на імена одіозних осіб націоналістичного руху 

України, які пов'язані з нацизмом, німецько-фашистськими загарбниками. 

 Запропонувати Київській міській раді для цього використовувати імена 

загальновизнаних українських діячів у різних сферах життєдіяльності (культури, 

мистецтва, літератури, спорту, захисту України). 

3. Вважати за необхідне приймати рішення щодо перейменування вулиць, проспектів, 

бульварів, площ тощо у м. Києві з урахуванням позиції громадських рад при 

державних адміністраціях міста Києва. 

4. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації довести це рішення до відома  Координаційного комітету громадських 

рад при державних адміністраціях м. Києва. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

П'яте питання порядку денного: 

"Щодо збереження музею на Поштовій площі" 

 

Слухали: 

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

державній адміністрації, який надав інформацію про ситуацію, яка склалася у м. 

Києві стосовно музею на Поштовій площі. 

 

В обговоренні питання прийняли участь: Седченко І.В., Смичок О.Б., Базік О.М. 

  

Вирішили: 

1. Підтримати вимоги громадськості м. Києва щодо збереження музею на Поштовій 

площі . 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації довести це рішення до відома Координаційного комітету громадських 

рад при державних адміністраціях м. Києва. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

Громадської ради                                             _______________________ Павленко  А.М 

   

Секретар 

Громадської ради                                                ________________________Селюк   І.М. 


