
 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

03 грудня 2019 року                   просп. Повітрофлотський, 41 

16.00                    каб.459 

 

Присутні: заступник голови Солом’янської районній в місті Києві державної 

адміністрації (далі – адміністрації) Горпинченко О. І.; члени громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – громадської 

ради) в кількості 23 особи (список реєстрації додається); помічник народного 

депутата України Анни Пуртової Наконечна М. О.; представник Ради свободи слова 

при адміністрації Дрюченко В. В.; начальник управління житлово-комунального 

господарства та будівництва адміністрації Сидорчук А. Ю.; співробітники відділу       

з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  адміністрації. 

  

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – голову громадської ради, який оголосив список присутніх на 

засіданні та запропонував відкрити засідання громадської ради.  

 

На початку засідання Горпинченко О. І. у своєму виступі привітала присутніх з 

наступаючим Днем місцевого самоврядування та вручила від адміністрації Листи 

вдячності членам громадської ради: Волкову О. М., Вишняк О. Я., Осьмаку А. С., 

Ручко Р. Ю., Швець С. С. 

 

Слухали:  

 Оніщенко Д. М. – запропонував затвердити порядок денний і працювати           

у відповідності до нього: 

 
1. Інформація про співробітництво з депутатами Верховної Ради України з метою 

вирішення актуальних питань мешканців Солом’янського району. 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

2. Звіти комітетів громадської ради про діяльність у IV кварталі 2019 року та 

плани роботи на 2020 рік. 

Доповідачі: голови комітетів громадської ради. 

 

3. Про співробітництво Солом’янської районної організації ветеранів м. Києва      

з громадською радою. 

Доповідач: Парафейніков Б. Д. 

 

4. Про створення символіки громадської ради. 

Доповідач: Осьмак А. С.  

 

5. Про проведення online трансляцій засідань громадської ради. 

Доповідач: Осьмак А. С.  

 



6. 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. – про співробітництво з депутатами Верховної Ради України 

Анною Пуртовою і Романом Грищуком з метою вирішення актуальних питань 

мешканців Солом’янського району. 

 Оніщенко Д. М. запропонував інформацію взяти до відома. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію взяти до відома. 
 

По другому питанню: 

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – запропонував головам комітетів громадської ради доповісти про 

виконану роботу у IV кварталі 2019 року та про плани роботи на 2020 рік. 

 
Ручко Р. Ю. – голову комітету громадської ради, який доповів про виконану роботу  

Комітетом з питань розвитку промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища. 

Хмельницька М. В. – член комітету громадської ради з питань розвитку 

промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища виступила співдоповідачем із зазначеного вище питання. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Власенка В. О. – заступника голови комітету громадської ради, який доповів про 

виконану роботу  Комітетом з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

Сюрху О. В. – секретаря Комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури, щодо заборони 

будівництва у парку на вул. Уманській та щоб надати ділянці, де запланована 

забудова, статусу скверу. 



Осьмака А. С. – члена громадської ради, який зазначив, що питання про заборону 

будівництва у парку виносилось на розгляд до Київради, тому потрібно тримати це на 

контролі. 
Оніщенко Д. М. – пропоную інформацію взяти до відома та проголосувати, хто за те, 

щоб поставити на контроль питання щодо забудови ділянки у парку по                    

вул. Уманській? 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію взяти до відома, питання щодо забудови ділянки у 

парку по вул. Уманській поставити на контроль. 

 
Слухали:  

Шоломицького В. В. – голову комітету громадської ради, який доповів про виконану 

роботу  Комітетом з питань соціальної політики та охорони здоров’я та про плани 

роботи комітету на 2020 рік. У своєму виступі він зазначив, що робота у наступному 

році буде проводитись також з іншими районами: Святошинським та Голосіївським 

(медичні огляди, проведення аналізу крові тощо). 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Слухали:  

Швець С. С. – голову комітету громадської ради, яка доповіла про виконану роботу  

Комітетом з питань гуманітарної, інформаційно-комунікаційної політики, освіти, 

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

запропонувала бажаючим прийти до Спеціалізованої школи № 187 з поглибленим 

вивченням української та англійської мов (вул. Волгоградська, 23) і розповісти про 

День самоврядування. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 
Слухали:  

Ляленка В. В. – заступника голови комітету громадської ради, який доповів про 

виконану роботу  Комітетом 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 



           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 
Слухали:  

Оніщенка Д. М. – запропонував оцінити роботу громадської ради у IV кварталі 2019 

року. 

Кузьмич Г. В. – секретар Комітету 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, 

запропонувала оцінити роботу громадської ради «задовільно». 

 Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: роботу громадської ради у IV кварталі 2019 року визнати 

«задовільною». 

 
Слухали:  

Оніщенко Д. М. – запропонував плани роботи комітетів громадської ради на 2020 рік, 

з урахуванням пропозицій, що надійшли до громадської ради на теперішній час, 

прийняти за основу. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: плани роботи комітетів громадської ради на 2020 рік, з 

урахуванням пропозицій, що надійшли до громадської ради на теперішній час, 

прийняти за основу. 

 

Шоломицький В. В. – запропонував проголосувати за плани роботи комітетів 

громадської ради на 2020 рік в цілому. 
            

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

            Вирішили: прийняти плани роботи комітетів громадської ради на 2020 рік        
в цілому. 
 

По третьому питанню: 

Слухали:  

Парафейнікова Б. Д. – члена громадської ради - голову Солом’янської районної 

організації ветеранів м. Києва про співробітництво з громадською радою. 
У своєму виступі Парафейніков Б. Д. доповів, що 28 листопада 2019 року 

відбулась звітно-виборча конференція Солом’янської районної організації ветеранів 



м. Києва, на якій визначено про продовження спільної роботи з громадською радою 

та адміністрацією, зокрема, з питань захисту ветеранів та людей похилого віку. Також 

зазначив, що одним із важливих питань на сьогодення є питання стосовно допомоги 

мешканцям мікрорайону Жуляни (де близько 3-х тисяч мешканців похилого віку, із 

них 1 тисяча – хворі люди та ті, що не можуть ходити) по відновленню роботи 

«Ощадбанку», поштового відділення та медичного пункту. 
Парафейніков Б. Д. звернувся до присутніх про допомогу у вирішенні питання 

стосовно проблемних питань мікрорайону Жуляни. 

 
Оніщенка Д. М. – запропонував Комітету 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 додатково 

розглянути питання стосовно проблем мікрорайону Жуляни, зазначених у виступі 

голови Солом’янської районної організації ветеранів м. Києва Парафейнікова Б. Д. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: Комітету 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 додатково розглянути 

питання стосовно проблем мікрорайону Жуляни по відновленню роботи 

«Ощадбанку», поштового відділення та медичного пункту. 
 

По четвертому питанню: 

Слухали:  

 Осьмака А. С.– про створення символіки громадської ради. 

Сюрху О. В. – про недоречність створення символіки громадської ради, яку 

запропонував Осьмак А. С. 
Ручко Р. Ю. – запропонував більш детально вивчити питання та відкласти для 

розгляду на наступному засіданні громадської ради. 
Оніщенко Д. М. –  запропонував проголосувати. 

Голосували: 

«За» – 22 

           «Проти» – 1 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: більш детально вивчити питання про створення символіки 

громадської ради та розглянути на наступному засіданні громадської ради. 
 

По п’ятому питанню: 

Слухали:  

Осьмака А. С. – про проведення online трансляцій засідань громадської ради.  

У своєму виступі Осьмак А. С. зазначив, щоб збільшити довіру до органів 

державної влади потрібні: прозорість, відкритість роботи та підзвітність, тому 

важливо започаткувати online трансляції засідань громадської ради; запрошувати на 

засідання громадських активістів; включати для більш якісної роботи опитування; 

застосовувати електронні комунікації тощо.  



Волкова О. М. – голову Комітету 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, який сказав, 

що кожен із обраних членів громадської ради є представником інституту 

громадянського суспільства і знає про існуючі проблеми у районі. Ми можемо на 

засідання додатково запрошувати багато активістів, але наслідком може стати хаос. 

Про засідання громадської ради повідомляється на субвебсайті РДА, тому кожен 

бажаючий мешканець може бути присутнім.  
Ручко Р. Ю. – про те, що питання довіри здійсниться не так швидко, якщо будемо 

діяти поступово, то прийдемо до цієї ідеї. 
Хмельницька М. В. – про позитивне відношення щодо проведення online трансляцій, 

але я підтримую ідею, що більш доступно – звітувати перед мешканцями про свою 

роботу, більше популяризувати громадську раду. 
Кирій О. В. – члена громадської ради, про те, що як фахівець-соціолог, знає, що 

проведення соціологічного опитування коштовне.  
Оніщенко Д. М. – про те, що є можливість популяризації громадської ради через 

мережу фейсбук і запропонував допрацювати вивчення питання про проведення 

online трансляцій засідань громадської ради та розглянути на наступному засіданні 

громадської ради. 
 

           Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: більш детально вивчити питання про проведення online трансляцій 

засідань громадської ради та розглянути на наступному засіданні. 
 

Різне:  
Слухали:  

Наконечну М. О. – помічника народного депутата України Анни Пуртової,  про те, 
що всі проблеми можна вирішити лише у спільній співпраці. Також зазначила, що на 
зустрічі з мешканцями, одним із важливих питань було про ремонт доріг. Тому для 
вирішення питання потрібно проінспектувати якість виконаних робіт, що вже 
зроблено і які ділянки для ремонту доріг потребують втручання народного депутата 
України.  
Оніщенко Д. М. –  запропонував інформацію взяти до відома і проголосувати. 
          

           Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію Наконечної М. О. взяти до відома. 

 

Слухали:  

Дрюченка В. В. – представника Ради свободи слова при адміністрації,  про те, що 
опікується антикорупційною діяльністю і вперше підписали Меморандум про 
співпрацю з Солом’янською РДА. Вже 4 місяці проводимо прийом людей. Це 
позитивно впливає на реакцію мешканців району. 



Оніщенко Д. М. –  запропонував інформацію взяти до відома і проголосувати. 
           

           Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію Дрюченка В. В. взяти до відома. 

 
 

 

Слухали:  

Волков О. М. – запропонував звернутись до Київради з листом про взяття на баланс 

скверів та парків, розташованих у Солом’янському районі міста Києва, 

Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського 

району м. Києва. 
 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: звернутись до Київради з листом про взяття на баланс скверів та 

парків, розташованих у Солом’янському районі міста Києва, Комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва. 
Слухали:  

Сюрху О. В. – про відкриття пам’ятника воїнам-афганцям. Він запросив на захід, про 

дату та час буде повідомлено додатково. 
 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

            Вирішили: інформацію Сюрхи О. В. взяти до відома та долучитись до заходу. 

 
 

Голова громадської ради                           Дмитро ОНІЩЕНКО 

 

Секретар громадської ради                                                  Поліна КУШНІРЕНКО 

 

 
 


