
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Громадської ради при Солом’янській районній 

 в місті Києві державній адміністрації 

 

28 березня 2018 року                        просп. Повітрофлотський, 41 

15-00                         каб. 409 

 

Присутні: члени Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації – 19 осіб; представники Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, громадськість району. 

 

Голова Громадської ради Оніщенко Д. М. запропонував відкрити засідання 

Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, 

ознайомитись із регламентом засідання Громадської ради та затвердити порядок 

денний: 

 

1. Звіт про роботу Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації за 2017 рік. 

                                                                                        Доповідач: Оніщенко Д. М. 

2. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік.   

                                                                                        Доповідач: Оніщенко Д. М. 

3. Про звернення батьків учнів ліцею №142 щодо порушення навчального процесу в 

зв’язку з аварійним станом будівлі.                                                                          

                                                                              Доповідач: Пригорницька М. А. 

4. Про делегування членів Громадської ради до складу робочих комісії Солом’янської 

районної  в місті Києві державної адміністрації на підставі отриманих запитів. 

                                                                              Доповідач: Оніщенко Д. М. 

5. Про сприяння в організації та проведенні додаткового позапланового обстеження 

стану здоров’я вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 17   

(лист директора закладу  Л. Остапенко вх. від 15.02.2018 № 40). 

                                                                 Доповідачі: Грінченко В. Р., Шевчук Є. В. 

6. Про розгляд звернення голови ГО «Застава Караваєві Дачі» Харченка В. П. про 

надання допомоги в питаннях отримання інформації та сприяння реалізації рішення 

Київської міської ради від  17 лютого   2015 року № 82/947 щодо оформлення та 

благоустрою земельної ділянки на вул. Польовій, 56-74. 

                                                                                Доповідач: Харченко В. П. 

  7. Про звернення Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації до Київської міської ради щодо виділення бюджетних коштів 

на облаштування скверу на  вул. Польовій, 56 –74. 

                                                                                Доповідач: Оніщенко Д. М. 

8. Про організацію та участь членів Громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації, спільно з органами самоорганізації населення 

Солом’янського району м. Києва, у толоці по благоустрою та озелененню території 

скверу за адресою: вул. Польова, 56 – 74, в межах весняного та осіннього 

двомісячників з благоустрою території.                                 

                                                                                            Доповідач: Оніщенко Д. М. 



9. Про підтримку питання щодо встановлення пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 

на території парку імені Миколи Островського. 

                                                                                 Доповідач: Сюрха О. В. 

10. Про сприяння Громадської ради у вирішенні питання отримання земельної 

ділянки під будівництво храмового комплексу у Солом’янському районі   м. Києва за 

адресою: вул. Докучаєвська, 4. 

                                                                                 Доповідач: Оніщенко Д. М. 

11. Про розгляд заяви керівника ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Городня, 7, 

вулиця Докучаєвська, 12» Боклана М. С. щодо матеріальної допомоги. 

                                                                                            Доповідач: Оніщенко Д. М. 

12.  Різне.    

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили:  

Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу у 

відповідності до нього. 

 

По першому питанню 

 Слухали:   

Оніщенка Д. М. – який довів до відома присутніх звіт про роботу Громадської 

ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації за 2017 рік та 

запропонував визначитись з оцінкою роботи Громадської ради за 2017 рік. 

  

 Грінченка Д. М. – заступника голови Громадської ради, який запропонував 

визнати роботу задовільною. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: визнати роботу Громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації за 2017 рік задовільною. 

 

По другому питанню 

 Слухали:   

 Оніщенка Д. М. – який довів до відома присутніх проект плану роботи 

Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2018 рік та запропонував взяти його за основу, при потребі доопрацювати,  і на 

наступному засіданні Громадської ради затвердити. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: проект плану роботи Громадської ради при Солом’янській районній 

в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік взяти його за основу, доопрацювати 

і на наступному засіданні Громадської ради затвердити. 



 

По третьому  питанню 

Слухали:   

Пригорницьку М. А. – секретаря комітету з питань освіти, культури, справ 

дітей, сім’ї, молоді, спорту та гендерної політики, про звернення батьків учнів ліцею 

№ 142 щодо порушення навчального процесу в зв’язку з аварійним станом будівлі.   

                                                                          

Ольгу Гальчинську – голову батьківського комітету 7-го класу ліцею № 142, 

яка доповіла про ситуацію, яка склалась на теперішній час у ліцеї № 142. Вона 

звернулась до Громадської ради із проханням посприяти у виділенні коштів для 

проведення ремонту у ліцеї. 

 

Руденка В. В. – голову Правління Всеукраїнська громадська організація 

«Фундація «Громадський рух  «Українці проти туберкульозу», який запропонував 

надати допомогу у вирішенні питання щодо ремонту у ліцеї № 142. 

 

До обговорення питання долучились: Савчук С. С., Белько В. О., Шевчук Є. В., 

Бакалінський Г. В., Грінченко В. Р., Бобровська О. В. 

 

 Оніщенка Д. М. – який порекомендував О. Гальчинській звернутися до 

профільної комісії Київради для вирішення питання по ремонту ліцею, оскільки 

Громадська рада при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації не 

є розпорядником коштів. Він попросив про це поінформувати  Громадську раду. 

Якщо потрібна буде підтримка, тоді будемо надавати зі свого боку.                                                         

            Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію взяти до відома. При необхідності,  Громадська рада буде 

долучатись і надавати свою підтримку. 

 

По четвертому питанню 

Слухали:   

          Оніщенка Д. М. – про делегування членів Громадської ради до складу робочих 

комісії Солом’янської районної  в місті Києві державної адміністрації на підставі 

отриманих запитів. 

 

           Грінченка В. Р. – заступника голови Громадської ради, який звернувся із 

пропозицією про отримання інформації про консультативно-дорадчі органи при 

Солом’янській РДА. 

 

           Оніщенка Д. М. – який доручив секретарю Громадської ради підготувати 

інформацію про консультативно-дорадчі органи при Солом’янській РДА та надіслати 

електронною поштою.  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 



Вирішили: інформацію взяти до відома. 

       

По п’ятому питанню 

Слухали:   

           Шевчука Є. В. – голову Комітету з питань охорони здоров’я, про сприяння в 

організації та проведенні додаткового позапланового обстеження стану здоров’я 

вихованців спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 17 відповідно листа 

директора закладу  Л. Остапенко вх. від 15.02.2018 № 40. Доповів про складнощі, що 

виникають у долученні «вузьких» медичних спеціалістів до проведення медичного 

огляду дітей. 

До обговорення питання долучились: Оніщенко Д. М., Грінченко В. Р., 

Бобровська О. В., Савчук С. С., Шарафетдінов П. І. 

Шевчука Є. В. – запропонував започаткувати проведення у 2-х інтернатах      

(№ 17 та № 2) проводити у квітні «День здоров’я».  

 

            Оніщенка Д. О. –  який доручив підготувати лист до голови  Солом’янської 

райдержадміністрації щодо сприяння в організації та проведенні додаткового 

позапланового обстеження стану здоров’я дітей-вихованців школи-інтернату на 

благодійній основі. Також зазначив, що, при необхідності, потрібно провести круглий 

стіл із зазначеного вище питання, на який запросити депутатів Київради, 

представників від Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію взяти до відома, підготувати лист до голови  

Солом’янської РДА щодо сприяння в організації та проведенні додаткового 

позапланового обстеження стану здоров’я дітей-вихованців школи-інтернату на 

благодійній основі. При необхідності, провести круглий стіл із зазначеного вище 

питання. Започаткувати проведення у 2-х інтернатах «Дня здоров’я». Доручити голові 

Комітету з питань охорони здоров’я Шевчуку Є. В. та членам підпорядкованого йому 

Комітету організацію та забезпечення участі лікарів-спеціалістів у додатковому 

диспансерному огляді дітей на благодійній основі. 

 

По шостому питанню 

Слухали:   

Харченка В. П. – голову ГО «Застава Караваєві Дачі» про надання допомоги в 

питаннях отримання інформації та сприяння реалізації рішення Київської міської 

ради від  17 лютого   2015 року № 82/947 щодо оформлення та благоустрою земельної 

ділянки на вул. Польовій, 56-74. 

До обговорення долучились всі присутні члени Громадської ради. 

 

Оніщенка Д. М. – який запропонував направити лист до КП УЗН 

Солом’янського району щодо співпраці Громадської ради та КП УЗН. При 

необхідності, провести громадське обговорення щодо створення скверу на              

вул. Польовій, 56-74. 

Голосували: 



«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: направити лист до КП УЗН Солом’янського району щодо співпраці 

Громадської ради та КП УЗН. При необхідності, провести громадське обговорення 

щодо створення скверу на вул. Польовій, 56-74. 

 

По сьомому питанню 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – про звернення Громадської ради при Солом’янській районній 

в місті Києві державній адміністрації до Київської міської ради щодо виділення 

бюджетних коштів на облаштування скверу на  вул. Польовій, 56 –74. Зазначив також, 

що член Громадської ради минулої каденції Харченко В. П. багато зробив для того, 

щоб ділянка отримала назву скверу. 

Зазначив, що питання стосовно земельної ділянки на вул. Польовій, 56-74 

розглядали на засіданні Правління Громадської ради 22.02.2018 і прийняли рішення 

звернутись до Київської міської ради щодо виділення бюджетних коштів на 

облаштування скверу на вул. Польовій, 56 –74. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: зазначену вище інформацію взяти до відома, звернутись до 

Київської міської ради щодо виділення бюджетних коштів на облаштування скверу на 

вул. Польовій, 56 –74. 

  

По восьмому питанню 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – про організацію та участь членів Громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, спільно з органами 

самоорганізації населення Солом’янського району м. Києва, у толоці по благоустрою 

та озелененню території скверу за адресою: вул. Польова, 56 – 74, в межах весняного 

та осіннього двомісячників з благоустрою території Запропонував провести захід з 

благоустрою 21 квітня. 

До обговорення долучились всі присутні члени Громадської ради. 

Голосували:  

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 Вирішили: 21 квітня долучитись до заходу з благоустрою та озеленення 

території скверу за адресою: вул. Польова, 56 – 74. 

 

По дев’ятому питанню 

Слухали:   

 Сюрху О. В. – голову комітету Громадської ради про встановлення пам'ятника 

воїнам-інтернаціоналістам на території парку імені Миколи Островського та 

попросив  підтримати Громадську раду, у разі потреби. 

До обговорення долучились всі присутні члени Громадської ради. 



 Оніщенка Д. М. – який запропонував проголосувати про підтримку ініціативи 

щодо встановлення пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. 

Голосували:  

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

  Вирішили: підтримати ініціативу щодо встановлення пам'ятника воїнам- 

інтернаціоналістам на території парку імені Миколи Островського. 

 

По десятому питанню 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – про звернення Боклана М. С. щодо сприяння Громадської 

ради у вирішенні питання отримання земельної ділянки під будівництво храмового 

комплексу у Солом’янському районі  м. Києва за адресою: вулиця Докучаєвська, 4. 

Стародуба П. М. – голову комітету Громадської ради, який зазначив про те, що 

Громадська рада – це дорадчий орган і може висловити свою підтримку у вирішенні 

питання щодо отримання земельної ділянки під будівництво храмового комплексу, 

але це питання належить до повноважень Київської міської ради. 

До обговорення долучились всі присутні члени Громадської ради. 

Оніщенка Д. М. – який доручив головам комітетів Громадської ради  

Стародубу П. М. та Шульзі А.О. розглянути питання та підготувати відповідь 

заявникові. 

 Голосували:  

 «За» – одноголосно 

 «Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

             Вирішили: головам комітетів Громадської ради Стародубу П. М. та         

Шульзі А. О. розглянути питання та підготувати відповідь Боклану М. С. 

 

По одинадцятому питанню 

Слухали:   

            Оніщенка Д. М. –  про розгляд заяви керівника ОСН «Будинковий комітет 

«Вулиця Городня, 7, вулиця Докучаєвська, 12» Боклана М. С. щодо матеріальної 

допомоги. 

До обговорення долучились всі присутні члени Громадської ради. 

Оніщенка Д. М. – який зазначив, що Громадська рада – це консультативно-

дорадчий орган, у якого немає своїх коштів, але, щоб надати допомогу, запропонував 

присутнім переглянути, можливо у когось є у наявності оргтехніка, яку можна було б 

подарувати для ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Городня, 7, вулиця Докучаєвська, 

12». 

Голосували:  

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

      Вирішили: зазначену вище інформацію взяти до відома. 

 

Різне 
Слухали:   



Грінченка В. Р. – заступника голови Громадської ради, про участь  22.03.2018   

у засіданні Координаційного комітету Громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністраціях. Присутні на заході заслухали Назаренка Б.С. – голову 

Громадської ради при КМДА, який поінформував присутніх про роботу Громадської 

ради при КМДА; про напрацювання за результатами проведення форуму Громрад 

«Велика столиця – 2018»; про проведення районних і загальноміських засідань 

круглих столів для обговорення найбільш актуальних проблем міста Києва: щодо 

екології, захисту пам’яток історії, культури та архітектури тощо. Назаренко Б. С. 

поділився з присутніми досвідом напрацювання механізму співпраці з владою та 

запропонував свою допомогу у вирішенні нагальних питань. 

Голосували:  

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

      Вирішили: зазначену вище інформацію взяти до відома. 

 

Слухали:   

Грінченка В. Р. – про розгляд листа, який надійшов від ГО «Словацький дім», 

щодо співпраці з метою розвитку міжнародних відносин у сфері освіти, культури та 

науки України та Словаччини та підтримки обдарованих молодих студентів, 

викладачів та науковців. 

Оніщенка Д. М. – який доручив Волкову О. М. – голові комітету з питань 

освіти, культури, справ дітей, сім’ї, молоді, спорту та гендерної політики, очолити 

цей проект і на наступне засідання Громадської ради запросити представників ГО 

«Словацький дім» виступити з презентацією. 

Голосували:  

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

      Вирішили: зазначену вище інформацію взяти до відома. 

 

 

Голова Громадської ради                                    Д. Оніщенко 

 

Секретар Громадської ради                                                           Н. Степанченко 
 

 

 

 

 

 


