
ПРОТОКОЛ № 1 

Першого засідання громадської ради  2021-2023 років  каденції  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

30 липня 2021 року                          просп. Повітрофлотський, 41 

13.00                            каб.459 

 

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

державній адміністрації (далі – громадської ради) в кількості 31 особа (список 

реєстрації додається). 

Запрошені: заступник голови адміністрації Горпинченко О. І., співробітники 

відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (далі – адміністрації). 

 

Відкриття першого засідання громадської ради 2021-2023 років  каденції при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, розпочала -  Заступник 

голови адміністрації Горпинченко О. І. виступила з привітальним словом до 

представників інститутів громадянського суспільства, які були обрані до нового 

складу громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації, 2021-2023 років  каденції та ознайомила присутніх із розпорядженням 

адміністрації про створення новообраної громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Кушніренко П. А., з пропозицією:  

1.  Обрати головуючого для організації роботи першого засідання громадської 

ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

З зали пролунала пропозиція обрати головуючим Шульгу А.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ  Рішення: обрати головуючим на першому засіданні нового складу 

громадської ради  2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації - Шульгу А. О.  

 

 

ВИСТУПИВ : Новообраний головуючий засідання  - Шульга А.О., який 

запропонував відкрити перше засідання нового складу громадської ради 2021-2023 

років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та 

затвердити порядок денний й регламент роботи: 

 

 

 

 



Порядок денний 

 

1. Про обрання голови громадської ради.  

2. Про обрання  заступника голови громадської ради. 

3. Про обрання секретаря  громадської ради. 

4. Про організаційну структуру громадської ради. 

5. Про утворення комітетів громадської ради. 

6. Різне. 

 

                                        Регламент проведення засідання: 

 

          Для доповіді: 

       По першому питанню                                                        - 5 хв. 

       По другому питанню                                                         - 5 хв. 

       По третьому питанню                                                        - 5 хв. 

       По четвертому  питанню                                                   - 10 хв. 

       По п’ятому питанню                               на виступ  до    - 20 хв 

       По шостому питанню                               на виступ  до    - 5 хв               

       Для заявок                                                                       - до 3 хв. 

 

СЛУХАЛИ: Шульга А. О. – головуючий на засіданні, запропонував 

проголосувати за оголошений порядок денний й регламент роботи та працювати у 

відповідності до нього. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ  Рішення: Затвердити запропонований порядок денний й регламент 

роботи, та продовжити роботу у відповідності до нього. 

 

 

1. Про обрання голови громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Головуючого на засіданні, Шульгу А. О., який запропонував розглянути 

питання щодо обрання голови громадської ради і запропонував обрати головою 

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

нової каденції Оніщенка Дмитра Миколайовича – уповноваженого представника 

Асоціації «Телекомунікаційна палата України».  

 

ВИСТУПИЛИ :  Інших пропозицій не надходило. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ  Рішення:  головою громадської ради обрано -  Оніщенка Д. М 

 

ВИСТУПИВ :  Новообраний голова громадської ради 2021-2023 років  каденції при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації - Оніщенко Д. М.,який 

подякував за довіру присутнім, привітав іменинників та запропонував: 

- Задля більш ефективної роботи засідання, внести зміни до ухваленого порядку 

денного, та другий   пункт порядку денного «Про обрання  заступника голови 

громадської ради» переставити третім, а другим пунктом порядку денного 

розглянути :  « Про обрання секретаря  громадської ради». 

 

Зауваження й пропозиції:  не надходило. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ  Рішення: внести зміни до ухваленого порядку денного, та другий   

пункт порядку денного «Про обрання  заступника голови громадської ради» 

переставити третім, а другим пунктом порядку денного розглянути :  « Про обрання 

секретаря  громадської ради». 

 

2. Про обрання  секретаря  громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Оніщенка Д. М. – голову громадської з пропозицією обрати секретарем 

громадської ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації,  начальника відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю адміністрації – Кушніренко П. А. 

 

ВИСТУПИЛИ :  Інших пропозицій не надходило 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 



УХВАЛИЛИ  Рішення: секретарем громадської ради обрано начальника відділу з 

питань внутрішньої політики та  зв’язків з  громадськістю  адміністрації – 

Кушніренко П. А 

 

3. Про обрання  заступника голови громадської ради 

 

СЛУХАЛИ: Оніщенка Д. М. – голову громадської ради, який запропонував 

надати кандидатури для обрання заступника голови громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ :   

1. Остапець С. І. – запропонувала на посаду заступника голови громадської 

ради кандидатуру Парфьонової О. І., уповноваженого представника ГО 

«Київська міська організація «Батьки SOS». 

2. Єрофєєв А. С. – запропонував на посаду заступника голови громадської 

ради свою кандидатуру. 

3. Оніщенко Д. М. – надав слово Єрофєєву А. С. для надання інформації про 

свою кандидатуру.  

4.  Після виступу, Єрофєєв А. С.  - запропонував розпочати рейтингове 

голосування за пропоновані кандидатури, (як передбачено Постановою 

Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010р), де за підсумками 

голосування, рішення приймається за кандидатуру, яка набрала більшість 

голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Парфьонова О. І.: 

 «За» – 28 осіб; 

 «Проти» – 0 осіб; 

 «Утримались» – 3 особи. 

Єрофєєв А. С.:  

 «За» – 3 особи; 

 «Проти» – 5 осіб; 

 «Утримались» – 23 особи. 

УХВАЛИЛИ Рішення: обрати заступником голови громадської ради 2021-2023 

років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

Парфьонову О. І. 

 

 

4. Про організаційну структуру громадської ради 

 

СЛУХАЛИ: Оніщенка Д. М. – голову громадської ради, який зазначив, що структура 

громадської ради передбачена чинною Постановою Кабінету Міністрів України 

№996 від 03.11.2010р., де прописано, що: 

- громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її 

першому засіданні,  

- голова громадської ради має заступника,  що також обирається з числа членів 

новообраної громадської ради, шляхом рейтингового голосування,  

- функції секретаря громадської ради можуть бути покладені на представника 

виконавчої влади 



- до структури громадської ради  включити голів комітетів ( що будуть утворені, 

задля більш ефективної роботи громадської ради, та що передбачено ст.5 п.1., 

Постановою Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010р.,),  які 

обираються з числа членів новообраної громадської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ :  Інших пропозицій не надходило 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ  Рішення: прийняти структуру громадської ради 2021-2023 років  

каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації у 

відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №996 від 

03.11.2010р.. 

 

 

 

5. Про утворення комітетів громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Оніщенка Д. М., голову громадської ради – про утворення комітетів 

громадської ради, у кількості п’ять (5 )комітетів громадської ради 2021-2023 років  

каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, що 

будуть формуватися за профільними напрямками роботи. 

 

ВИСТУПИЛИ :  Інших пропозицій не надходило 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ Рішення: утворити п’ять (5 )комітетів громадської ради 2021-2023 

років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, що 

будуть формуватися за профільними напрямками роботи. 

 

СЛУХАЛИ:  Оніщенко Д. М., голова громадської ради – з пропозицією затвердити 

назви комітетів громадської  ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації, що відображатимуть напрямки своєї 

подальшої діяльності, та проголосувати за цю пропозицію або надати інші: 

1. Комітет з питань ЖКГ, благоустрою та екології. 



2. Комітет з питань інфраструктури, інформаційно-комунікаційної політики та  

цифрових трансформацій. 

3. Комітет з питань соціальної політики та охорони здоров’я. 

4. Комітет з питань гуманітарної політики . 

5. Комітет з питань взаємодії з адміністративними органами, охорони 

громадського порядку, захисту прав ветеранів та інвалідів війни. 

 

ВИСТУПИЛИ :  Інших пропозицій не надходило 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ Рішення: затвердили п’ять (5) назв комітетів громадської ради 2021-

2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації, що за  назвами,  відображають  напрямки своєї подальшої діяльності. 

 

СЛУХАЛИ:  Оніщенко Д. М., голову громадської ради – запропонував обрати голів 

комітетів громадської ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ : 

1. Вишняк О. Я., члена громадської ради – запропонувала обрати головою 

комітету «Комітет з питань ЖКГ, благоустрою та екології» Хмельницьку 

М.О. 

 

Інших пропозицій  по обранню голови вищезазначеного комітету не 

надходило 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ РІШЕННЯ: обрати головою комітету «Комітет з питань ЖКГ, 

благоустрою та екології» Хмельницьку М. О. 

 

2. Осьмака А. С., члена громадської ради, який запропонував обрати головою 

комітету «Комітет з питань інфраструктури, інформаційно-комунікаційної 

політики та  цифрових трансформацій» Волкова О. М. 

3. Єрофєєв А. С., член громадської ради – запропонував свою кандидатуру. 

4. Онищенко Д.М., голова громадської ради – запропонував розпочати  

рейтингове голосування за пропоновані кандидатури, (як передбачено 



чинними нормами), де за підсумками голосування, рішення приймається за 

кандидатуру, яка набрала більшість голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

          Голосували за кандидатуру Волкова О. М.:  

 «За» – 28 осіб. 

 Голосували за кандидатуру Єрофєєва А. С.:  

 «За» – 5 осіб; 

УХВАЛИЛИ Рішення: обрати головою комітету «Комітет з питань інфраструктури, 

інформаційно-комунікаційної політики та  цифрових трансформацій» Волкова О. М. 

 

5. Хмельницьку М. О., члена громадської ради, яка запропонувала обрати 

головою комітету «Комітет з питань соціальної політики та охорони 

здоров’я» Шоломицького В. В. 

 

Інших пропозицій  по обранню голови вищезазначеного комітету не 

надходило 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

     

УХВАЛИЛИ Рішення: обрати головою комітету «Комітет з питань соціальної 

політики та охорони здоров’я» Шоломицького В. В. 

 

6. Парфьонову О. І. заступника голови громадської ради, яка запропонувала 

обрати головою комітету «Комітет з питань гуманітарної політики» Грозну 

Т. Є. 

7. Власенко В. О. – запропонував свою кандидатуру. 

8. Єрофєєв А. С. – запропонував свою кандидатуру. 

9. Онищенко Д.М., голова громадської ради – запропонував розпочати  

рейтингове голосування за пропоновані кандидатури, (як передбачено 

чинними нормами), де за підсумками голосування, рішення приймається за 

кандидатуру, яка набрала більшість голосів. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Голосували за кандидатуру Грозної Т. Є.:  

 «За» – 17 осіб; 

 Голосували за кандидатуру Єрофєєва А. С.:  

 «За» – 2 особи; 

 Голосували за кандидатуру Власенка В.О.:  

 «За» – 8 осіб. 

УХВАЛИЛИ Рішення: обрати головою комітету «Комітет з питань гуманітарної 

політики» Грозну Т. Є. 

 



10. Парафєйнікова Б. Д. члена громадської ради, який запропонував обрати 

головою комітету «Комітет з питань взаємодії з адміністративними 

органами, з охорони громадського порядку і захисту прав ветеранів та 

інвалідів війни» Шульгу А. Ю. 

 

Інших пропозицій  по обранню голови вищезазначеного комітету не 

надходило 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

УХВАЛИЛИ Рішення: обрати головою комітету «Комітет з питань взаємодії з 

адміністративними органами, з охорони громадського порядку і захисту прав 

ветеранів та інвалідів війни» Шульгу А. Ю. 

 

6. Різне. 

СЛУХАЛИ: Кушніренко П. А., секретаря громадської ради, яка звернулась до членів 

громадської ради із проханням визначитись, щодо  входження до складу комітетів та 

надати пропозиції до планів роботи комітетів на ІІ півріччя 2021 року. 

ВИСТУПИЛИ :  Оніщенко Д. М., голова громадської ради – запропонував: 

1.  Інформацію взяти до відома та надати інформацію про склад комітетів та 

плани роботи секретарю громадської ради для подальшої роботи. 

2. Друге засідання громадської ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації, провести у вересні місяці 

поточного 2021року, заздалегідь оприлюднив  інформацію про точну дату та 

місце проведення. 

3. Внести до розгляду на  порядок денний другого засідання громадської ради 

2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації, наступне: 

1. Про затвердження «Положення» громадської ради 2021-2023 років  

каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

2. Про затвердження регламенту роботи  громадської ради 2021-2023 років  

каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

3. План роботи громадської ради 2021-2023 років  каденції при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, до кінця 

поточного 2021року. 

4.  Про персональний склад членів комітетів новообраної громадської ради 

2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Інших  зауважень та пропозицій не надходило. 

  



ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»  -  тридцять один  (31) 

«Проти» -   нуль (0) 

«Утримались» -  нуль (0) 

«Не голосували» - нуль   (0) 

«Всього було присутніх під час даного голосування»   -  (31) 

 

УХВАЛИЛИ Рішення:  

1. Інформацію взяти до відома та надати інформацію про склад комітетів та плани 

роботи секретарю громадської ради для подальшої роботи. 

2. Друге засідання громадської ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації, провести у вересні місяці 

поточного 2021року, заздалегідь оприлюднив  інформацію про точну дату та 

місце проведення. 

3. Внести до  порядку денного другого засідання громадської ради 2021-2023 

років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації, наступне: 

1. Про затвердження «Положення» громадської ради 2021-2023 років  каденції 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Про затвердження регламенту роботи  громадської ради 2021-2023 років  

каденції при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. План роботи громадської ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації, до кінця поточного 

2021року. 

4. Про персональний склад членів комітетів новообраної громадської ради 

2021-2023 років  каденції при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Перше засідання громадської ради 2021-2023 років  каденції при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації оголошено закритим. 

 

 

 

 

Головуючий                                                                                                Андрій ШУЛЬГА 

 

 

Голова громадської ради                                                 Дмитро ОНІЩЕНКО  

 

 

Секретар громадської ради                                                             Поліна КУШНІРЕНКО 

 

 


