
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

25 серпня 2020 року                   просп. Повітрофлотський, 41 

15.00                    каб. 427 

 

Присутні: голова Солом’янської РДА  Чечотка І. Р., перший заступник голови 

Солом’янської РДА Смик О. П., заступники голови Солом’янської РДА   

Горпинченко О. І. та Малий Є. І.; член громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                     

Шарафетдінов П. І.; члени громадської ради при Солом’янській районній                     

в місті Києві державній адміністрації (далі – громадської ради) в кількості 18 осіб 

(список реєстрації додається); директор Комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Солом’янського району м. Києва Лукаш О. О.; в. о. директора 

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району          

м. Києва» Лук’янов К. С.; співробітники Солом’янської РДА: головний спеціаліст       

з питань взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і виявлення 

корупції Гавлович В. І.; начальник відділу контролю за благоустроєм Кошовий Р. 

В.; начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва    

Сидорчук А. Ю.; працівники відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків            

з громадськістю 

  

Слухали:  

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

членів громадської ради, представив керівництво Солом’янської РДА та 

запропонував відкрити засідання громадської ради.  

На початку засідання голова Солом’янської РДА Чечотка І. Р. привітала 

присутніх та вручила грамоти активним представникам громадської ради. Також 

передала голові Солом’янської районної організації ветеранів м. Києва 

Парафєйнікову Б. Д. нагороди для ветеранів Другої Світової Війни, які не змогли їх 

отримати у зв’язку з карантинними заходами та побажала подальшої плідної 

роботи у громадській діяльності.  

Водночас за активну співпрацю з громрадою та Спілкою ветеранів 

Афганістану Солом'янського району, а також з нагоди Дня Незалежності України, 

були відзначені грамотами представники Солом’янської райдержадміністрації, КП 

УЗН та КП «Керуюча компанія» Солом’янського району. 

 

 

Слухали:  

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

відповідності до нього: 

1. Щодо звернення громадської організації «Спілка учасників бойових дій 

антитерористичної операції та об’єднаних сил  Солом’янського району 

міста Києва».  

Доповідач: Коваленко Г. П. 

 



2. Різне. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний та продовжити 

роботу у відповідності до нього. 

 

По першому питанню: 

Слухали:  

             Коваленка Г. П. – про звернення громадської організації «Спілка учасників 

бойових дій антитерористичної операції та об’єднаних сил  Солом’янського району 

міста Києва» щодо встановлення пам’ятного меморіалу загиблим воїнам АТО/ООС 

у парку Захисників України (вул. Вінницька).  

Оніщенко Д. М. – запропонував підтримати ініціативу громадської 

організації «Спілка учасників бойових дій антитерористичної операції та 

об’єднаних сил  Солом’янського району міста Києва» і підготувати відповідного 

листа. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: підтримати ініціативу громадської організації «Спілка учасників 

бойових дій антитерористичної операції та об’єднаних сил  Солом’янського району 

міста Києва» і підготувати відповідного листа щодо встановлення пам’ятного 

меморіалу загиблим воїнам АТО/ООС у парку Захисників України (вул. 

Вінницька). 

 
По другому питанню: 

 

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – про присутність на засіданні громадської ради 

представника від громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) Шарафетдінова П. І., який має 

виступити зі зверненням до членів громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 
Оніщенко Д. М. запропонував  за це проголосувати.  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: заслухати виступ представника громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Шарафетдінова П. І. зі зверненням до членів громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 



Слухали:  

Шарафетдінова П. І. – про необхідність створення реєстру громадських 

діячів та надання пропозицій до міської громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо захисту 

прав і свобод громадського діяча. 

Оніщенка Д. М. – про отримання листа від міської громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) стосовно надання  інформації щодо захисту прав і свобод 

громадського діяча, після розгляду якого будуть надані відповідні пропозиції. 

Оніщенко Д. М. запропонував  за це проголосувати.  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: підтримати пропозицію голови громадської ради. Після розгляду 

письмового звернення  міської громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати відповідні 

пропозиції. 

 

Слухали:  

Хмельницьку М. О. – про громадський бюджет – 2021 (ГБ-5). З 17 серпня      

2020 року у Києві стартувало електронне голосування за проєкти ГБ-5. Останній 

день голосування – 15 вересня. Проголосувати  можна за 5 проєктів ГБ.  

Також Хмельницька М. О. виступила з проханням про підтримку проєктів, 

особливо соціальних (облаштування тротуарів, алеї тощо). 
Оніщенко Д. М. – запропонував інформацію взяти до відома та підтримати 

Хмельницьку М. О. щодо підтримки проектів ГБ-5, особливо соціальних. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію взяти до відома та підтримати Хмельницьку М. О. 

щодо підтримки проектів ГБ-5, особливо соціальних. 

 

Слухали:  

Худолій О. – мешканку району,  з проханням виступити. 

Оніщенко Д. М. –  зазначив, що для розгляду питань на засіданні 

громадської ради потрібно звернутись спочатку письмово і запропонував  за це 

проголосувати.  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: підтримати пропозицію голови громадської ради. Після надходження до 

громадської ради письмового звернення мешканки району Худолій О., розглянути 

на засіданні громадської ради.  
 
 



Голова громадської ради                           Дмитро ОНІЩЕНКО 

 
 
 


