
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Громадської ради  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

31 липня 2019 року                          просп. Повітрофлотський, 41 

                            каб.459 

 

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

державній адміністрації (далі – Громадської ради) в кількості 30 осіб (список 

реєстрації додається), представник ГО «Рада батьків міста Києва» Савчук С. С., 

співробітники відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – адміністрації). 

Запрошені: в. о. голови адміністрації Бялковський В. В., заступник голови 

адміністрації Горпинченко О. І..  

 

Виконуючий обов'язки голови адміністрації Бялковський В. В. виступив 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, 2019-2021 років  каденції та ознайомив присутніх 

із розпорядженням адміністрації про створення новообраної Громадської ради. 

Заступник голови адміністрації Горпинченко О. І., після привітального слова 

виступила з пропозицією обрати головуючого для організації роботи засідання 

Громадської ради. (Надійшла пропозиція обрати головуючим Власенка В. О.). 

Голосували: «за» - одноголосно 

Вирішили: обрати головуючим на першому засіданні нового складу 

Громадської ради Власенка В. О. 

 

 Горпинченко О. І. попросила дозволу на початку засідання перейти до розділу 

«Різне». Зазначила, що  

 «відповідно до пункту 2 статті 5 Бюджетного регламенту Київської міської 

ради хочу вас поінформувати, що головним розпорядником бюджетних коштів – 

адміністрацією сформовано попередні пропозиції до проекту Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2020–2022 роки, в яких головний акцент зроблено 

на пріоритетні об’єкти капітального будівництва та ремонту соціально важливих 

галузей, а також відновлення житлового фонду району. 

Хочу відмітити, що адміністрація формує перелік тільки тих об’єктів, по яким 

буде виступати замовником, тобто безпосередньо відповідати за реалізацію цих робіт.  
По капітальному будівництву запропоновано виконання робіт на  

14 об’єктах, основними напрямками з яких є: 

 Улаштування каналізаційних та водопровідних мереж у мікрорайонах 

приватної забудови Совки, Батиєва гора, Олександрівська Слобідка, Жуляни та 

Караваєві дачі, а також будівництво каналізаційної мережі до ДНЗ № 211                   

на вул. Сергія Колоса, 167 (у садочку до цього часу користуються вигрібною ямою). 

Особливу увагу необхідно приділити об’єктам, які майже завершено, але 

відсутність фінансування не дає можливості завершити роботи. 

1. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки 

– вартість робіт складає 211 089,495 тис. грн, виконання становить 69,6 %      



(146 696,0 тис. грн), у 2019 році передбачено 5 103,0 тис. грн, з яких вже повністю 

освоєно, ще очікуємо субвенцію з державного бюджету в сумі  

2 000,0 тис. грн. Залишок необхідних коштів складає 62 120,495 тис. грн. 
По всім іншим об’єктам розроблено та затверджено проекту документацію, що 

дозволяє проводити будівельні роботи. Для цього нами сформовано та подано 

відповідні пропозиції для фінансування на 2020 рік. 

 

 Будівництво та реконструкція освітніх об’єктів: 

1. Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи  

№ 22 на Відрадному проспекті, 36-В – вартість робіт складає  

298 897,492 тис. грн, виконання становить 40,8 % (121 808,222 тис. грн), у  

2019 році передбачено 37 470,6 тис. грн з міського бюджету та 40 000,0 тис. грн з 

державного. Залишок необхідних коштів складає 99 618,67 тис. грн. 
2. Продовжуємо реконструкцію стадіону школи № 64 на  

вул. Ушинського, 32 – вартість робіт складає 30 920,603 тис. грн, виконання 

становить 59,3 % (18 334,2 тис. грн), у 2019 році передбачено 24 450,0 тис. грн з 

міського бюджету. Залишок необхідних коштів складає 5 213,403 тис. грн. 

Також  адміністрацією розпочато будівельні роботи ще по 4 об’єктам (ДНЗ на 

вул. Генерала Тупікова, 27, ДНЗ № 306 на просп. Повітрофлотському, 40А,           

СЗШ № 121 на вул. Каменярів, 32 та Палац дитячої та юнацької творчості на          

вул. Курській, 15), але для можливості проведення будівельних робіт фінансування у 

2019 році недостатнє.  

Сподіваємось, що у 2020 році на зазначені об’єкти буде передбачено достатнє 

фінансуватися для проведення будівельних робіт. 

По капітальному ремонту запропоновано виконання різних видів робіт, таких 

як капітальний ремонт фасадів, покрівель, сходових клітин, внутрішньобудинкових та 

електромереж, заміна вікон, асфальтування міжквартальних проїздів, капітальний 

ремонт приміщень соціальних об’єктів, харчоблоків, вхідних груп, огорожі, а також 

облаштування спортивних та ігрових майданчиків на: 

 323 об’єктах житлового фонду; 

 3 об’єктах соціального захисту; 

 123 об’єктах освіти; 

 11 об’єктах культури; 

 2 об’єктах фізичної культури і спорту. 

 

Більш детально з переліком робіт ви можете ознайомитися на сайті 

Солом’янської РДА. 

А також у подальшому при складанні бюджетних запитів на доведену нам суму 

граничних видатків адміністрація разом з профільними комітетами Громадської ради 

буде проводити консультації щодо визначення пріоритетності та доцільності 

реалізації конкретних заходів». 

 

Слухали:   

Власенка В.О. який запропонував відкрити перше засідання  нового складу 

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

та розглянути наступний порядок денний: 

 



1. Про обрання голови Громадської ради при Солом’янській районній                               

в місті Києві державній адміністрації (далі – Громадської ради).  

2. Про обрання секретаря  Громадської ради. 

3. Про обрання заступника голови Громадської ради. 

4. Про організаційну структуру Громадської ради. 

5. Про утворення комітетів Громадської ради. 

6.   Різне. 

 

Голосували: «за» - одноголосно 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу 

у відповідності до нього. 

 

По першому питанню: 

 

 Слухали:   

 Власенка В.О. - уповноваженого представника ГО «Професійна Київська спілка 

тренерів», який запропонував розглянути питання щодо обрання голови Громадської 

ради. 

 Волкова О. М. - уповноваженого представника МГО «Міжнародна 

дипломатична місія народної дипломатії «Європейська Україна», який надав 

пропозицію обрати головою Громадської ради при Солом’янській районній                 

в місті Києві державній адміністрації нової каденції Оніщенка Дмитра Миколайовича 

– уповноваженого представника Асоціації «Телекомунікаційна палата України».  

 Інших пропозицій не було. 

Голосували:  

«за» – 29 

«утримались»-1 

 Вирішили: обрати головою Громадської ради Оніщенка Д. М.  

 

По другому питанню 

 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – голову Громадської ради, який подякував за довіру 

присутнім, оголосив Регламент зборів та запропонував обрати секретаря Громадської 

ради. Він запропонував обрати секретарем Громадської ради начальника відділу з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю адміністрації -      

Кушніренко П. А. 

Голосували: «за» – одноголосно 

Вирішили: обрати секретарем Громадської ради Кушніренко П. А. 

 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – який доповів, що на даний час Кушніренко П. А. знаходиться 

у відпустці і запропонував покласти виконання обов’язків секретаря на першому 

засіданні Громадської ради на заступника голови Громадської ради. 

Голосували: «за» – одноголосно 

Вирішили: виконувати обов’язки секретаря на першому засіданні Громадської 

ради заступнику голови Громадської ради. 

 

 



 

По третьому питанню 

 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – голову Громадської ради щодо обрання  заступника голови 

Громадської ради. 

 

Слухали: 

Власенка В.О. – який запропонував на посаду заступника голови Громадської 

ради кандидатуру Парфьонової О. І., уповноваженого представника ГО «Київська 

міська організація «Батьки SOS». 

 Інших пропозицій не надходило. 

 

Голосували: «за» – одноголосно 

 Вирішили: обрати заступником голови Громадської ради Парфьонову О. І. 

 

По четвертому питанню 

 

Слухали:   

       Оніщенка Д. М. – запропонував визначитись щодо організаційної структури 

Громадської ради, а саме: голова, заступник голови, секретар, Правління (до складу 

Правління входять: голова Громадської ради, заступник голови Громадської ради, 

секретар Громадської ради, голови постійних робочих органів Громадської ради), 

комітети, експерти.  

             Інших пропозицій не надходило. 

 

  Голосували: «за» – одноголосно 

        Вирішили: затвердити структуру Громадської ради, а саме:  

голова, заступник голови, секретар, Правління (до складу Правління входять: 

голова Громадської ради, заступник голови Громадської ради, секретар 

Громадської ради, голови постійних робочих органів Громадської ради), комітети, 

експерти.  

 

По п’ятому питанню 

 

Слухали:   

 Оніщенка Д. М. - про утворення комітетів Громадської ради. Він запропонував 

утворити 5 комітетів, список яких було раніше надано всім членам Громадської ради. 

До обговорення долучились всі присутні члени Громадської ради. 

За більшістю голосів, запропоновано затвердити створення таких комітетів 

Громадської ради: 

 

1. Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою  та  охорони навколишнього середовища. 

2. Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

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



4.  Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-комунікаційної політики, освіти, 

культури, справ дітей, сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження. 

5. Комітет з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників ООС(АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами.   

 

          Голосували: «за» – одноголосно 

           Вирішили:  

 затвердити 5 комітетів Громадської ради з урахуванням пропозицій, виказаних 

членами Громадської ради.  

 Членам Громадської ради внести в роздані їм проекти структури Громадської 

ради інформацію щодо власних побажань ввійти до складу визначених ними 

комітетів та передати ці пропозиції секретарю Громадської ради.  

 На наступному засіданні Громадської ради обговорити та затвердити 

персональний склад комітетів та розподіл обов’язків між членами 

новостворених комітетів Громадської ради нової каденції. 

 

Різне 

Слухали:   

Осьмака А. С. – уповноваженого представника ГО «Мій Відрадний» з 

пропозицією зробити комунікаційні канали для спілкування Громадської ради. 

          Голосували: «за» – одноголосно 

          Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Слухали: 

Мельника О.І.. – уповноваженого представника ГО «СТРУМ. Самоврядування 

територій - розвиток українських можливостей» з пропозицією провести друге 

засідання Громадської ради 10.09.2019 р. о 15.00. 

Голосували:  

«за» – 2; 

«проти» – 27; 

«утримались» –1. 

 

Слухали:   

Волкова О. М. – з пропозицією провести друге засідання Громадської ради 

24.09.2019 р. о 15.00. 

Голосували:  

«за» – 28; 

«проти» – 1; 

«утримались» – 1. 

Вирішили: провести друге засідання Громадської ради 24.09.2019 р. о 15.00. 

 

Головуючий                                                                                   Вадим ВЛАСЕНКО 

 

Голова Громадської ради                                          Дмитро ОНІЩЕНКО  

 

Секретар                                                                                         Олена ПАРФЬОНОВА 

 


