
 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

22 жовтня 2021 року                   просп. Повітрофлотський, 41 

15.00                    каб. 459 

 

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

державній адміністрації (далі – громадської ради) в кількості 26 осіб (список 

реєстрації додається); Солонуха В. М – помічник народного депутата України 

Пуртової А.А.; Кушніренко П.А. – секретар громадської ради; співробітники відділу з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації (далі – адміністрації). 

  

Слухали:  

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

засіданні та запропонував відкрити засідання громадської ради.  

Він ознайомив присутніх з порядком денним і запропонував затвердити і 

працювати у відповідності до нього: 

1. Про затвердження Положення про громадську раду при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Про затвердження Регламенту громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Про затвердження Плану роботи громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації на IV квартал 2021 року. 

4. Про затвердження складу, голів, заступників голів і секретарів комітетів 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

5. Різне. 

           Голосували: 

«За» – одноголосно 

          «Проти» – 0 

          «Утримались» – 0 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний  

 

Оніщенко Д. М. запропонував регламент для проведення засідання громадської 

ради і працювати у відповідності до нього: 

по першому питанню – 10 хв; 

по другому питанню – 15 хв.; 

по третьому питанню – 10 хв.; 

по четвертому питанню – 10 хв.; 

по п’ятому питанню – 10 хв.;  

для запитань – до 3 хв. 

для виступаючих – до 5 хв. 

  

           Голосували: 

«За» – одноголосно 

          «Проти» – 0 

          «Утримались» – 0 



Вирішили: затвердити запропонований регламент та продовжити роботу у 

відповідності до нього. 

 

По першому питанню: 

Слухали:  

           Оніщенка Д. М. – про затвердження Положення про громадську раду при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Положення). 

 Він довів до присутніх, що всі члени громадської ради напередодні засідання 

мали змогу ознайомитись із редакцією Положення в електронному виді, яке було 

розіслано всім членам громадської ради та звернувся до присутніх із запитанням, чи є 

пропозиції або доповнення до Положення. 

           Хмельницьку М. О. – голову Комітету з питань ЖКГ, благоустрою та екології 

громадської ради, про доцільність внесення доповнення в положення розділу про 

залучення до роботи громадських експертів. 

           Кушніренко П. А. – секретаря громадської ради, яка зазначила, що відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, громадська 

рада має право: 

          залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а 

також окремих фахівців (за їх згодою). 

           Оніщенко Д. М. – запропонував, з урахуванням пропозицій, прийняти 

Положення за основу і проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: прийняти Положення про громадську раду за основу. 

 

Слухали: 

 Волкова О. М. – голову комітету з питань інфраструктури, інформаційно-

комунікаційної політики та цифрових трансформацій громадської ради, який надав 

пропозицію прийняти Положення про громадську раду в цілому з урахуванням 

правок щодо доопрацювання питання про залучення до роботи громадської ради 

експертів. Доручити Кушніренко П.А. спільно з юридичним відділом РДА вивчити та 

доопрацювати питання щодо статусу громадського експерта, його прав, обов’язків та 

повноважень, та порядку юридичного включення до регламенту громадської ради.  

          Оніщенко Д. М. – запропонував проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: прийняти Положення про громадську раду в цілому з урахуванням 

пропозицій членів громадської ради. 

 

По другому питанню: 

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – про затвердження Регламенту громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Регламент). Він 



зазначив, що всі члени громадської ради мали можливість ознайомитись із проектом 

Регламентом, який було надісланов в електронному виді. З урахуванням всіх 

пропозицій, прошу прийняти запропонований варіант за основу та проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: прийняти Регламент громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації за основу. 

 

 Сюрху О. В. – члена громадської ради, який запропонував з урахуванням 

внесених шляхом надання електронних правок пропозицій до тексту від членів 

громадської, прийняти Регламент в цілому. 

          Оніщенко Д. М. – запропонував проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: прийняти Регламент громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації в цілому. 

 

По третьому питанню: 

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – про затвердження Плану роботи громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на IV квартал 

2021 року (далі – План роботи). 

 Він зазначив, що План роботи складено із врахуванням пропозицій, що 

надійшли від комітетів громадської ради. Якщо немає додаткових пропозицій і 

зауважень до тексту плану роботи, то прохання проголосувати. 

 Шульгу А. О. – голову Комітету з питань взаємодії з адміністративними 

органами, охорони громадського порядку, захисту прав ветеранів та інвалідів війни, 

який запропонував прийняти План роботи за основу.  

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: прийняти План роботи громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві за основу. 

 

Слухали:  

 Волкова О. М. – який зауважив, оскільки інших пропозицій до плану роботи не 

надійшло – прийняти План роботи в цілому. 

          Оніщенко Д. М. – запропонував проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 



Вирішили: прийняти План роботи громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві в цілому. 

 

По четвертому питанню: 

Слухали:  

           Оніщенка Д. М. – про затвердження складу, голів, заступників голів і 

секретарів комітетів громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  Зазначив, що попередньо, на першому засіданні громадської 

ради прийняли рішення, що у громадській раді буде 5 комітетів, а саме:  

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.  

Оніщенка Д. М. – який, узагальнивши всі пропозиції та доповнення (розглянуто заяву 

Бобровської О.В. про входження до комітету з питань соціальної політики та охорони 

здоров’я.) членів громадської ради, запропонував затвердити та проголосувати за 

такий перелік та склад комітетів громадської ради: 

 

Перелік комітетів громадської ради 2021-2023 та їх учасники: 

 

1. Комітет з питань ЖКГ, благоустрою та екології  

1. Хмельницька Маріанна Олександрівна* голова  

2. Дорофеєв Віктор Вікторович* заступник 

3. Вишняк Олена Яківна* секретар 

4. Орлова Тетяна Петрівна*  

5. Котова Олена Евгеніївна*  

6. Ручко Ростислав Юрійович*  

7. Боровенко Дмитро Володимирович*  

8. Головатюк Олександр Миколайович*  

9. Ревенко Микола Миколайович*  

10. Остапець Світлана Іванівна**  

11. Єрофєєв Андрій Сергійович**  

12. Олексевич Тарас Миколайович**  

13. Осьмак Антон Сергійович**  

14. Белько Віталій Олександрович**  

15. Христинюк Світлана Вікторівна**  

2. Комітет з питань інфраструктури, інформаційно-комунікаційної 

політики та  цифрових трансформацій  

1. Волков Олександр Миколайович* голова 

2. Осьмак Антон Сергійович* заступник 

3. Антонова Анжела Михайлівна* секретар 

4. Єрофєєв Андрій Сергійович*  

5. Власенко Вадим Олександрович*  

6. Белько Віталій Олександрович**  

7. Вишняк Олена Яківна**  

8. Хмельницька Маріанна 

Олександрівна** 

 



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

1. Шоломицький Володимир Васильович* голова 

2. Гринчук Павло Віталійович* заступник 

3. Шмаркатюк Юрій Михайлович* секретар 

4. Бобровська Оксана Василівна*  

5. Іскра Юрій Леонідович*  

6. Пашкевич Андрій Ігорович**  

4. Комітет з питань гуманітарної політики  

1. Грозная Тетяна Євгеніївна* голова 

2. Стародуб Павло Миколайович* заступник 

3. Харченко Василь Петрович* секретар 

4. Христинюк Світлана Вікторівна*  

5. Бакалінська Лілія Григорівна*  

6. Єрофєєв Андрій Сергійович**  

7. Хмельницька Маріанна 

Олександрівна** 

 

5. Комітет з питань взаємодії з адміністративними органами, охорони 

громадського порядку, захисту прав ветеранів та інвалідів війни  

1. Шульга Андрій Олексійович* голова 

2. Белько Віталій Олександрович* заступник 

3. Пашкевич Андрій Ігорович* секретар 

4. Остапець Світлана Іванівна*  

5. Олексевич Тарас Миколайович*  

6. Парафейніков Борис Дмитрович*  

7. Сюрха Олександр Васильович*  

8. Гончаренко Микола Миколайович*  

9. Харченко Василь Петрович**  

10. Дорофеєв Віктор Вікторович**  

11. Вишняк Олена Яківна**  

* комітет члена громадської ради на постійній основі з правом вирішального 

голосу 

** комітет члена громадської ради з правом дорадчого голосу 

 

Слухали:  

           Волкова О. М. – запропонував, беручи до уваги пропозиції, що надійшли у 

письмовому та електронному вигляді до секретаря громадської ради             

Кушніренко П. А., взяти за основу запропонований склад голів, заступників голів і 

секретарів комітетів громадської ради (за їх згодою). 

Оніщенко Д. М. – запропонував проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

           Вирішили: взяти за основу запропонований склад голів, заступників голів і 

секретарів комітетів громадської ради (за їх згодою). 

 

 Слухали:  



           Власенка  В. О. – члена громадської ради, який у зв’язку з відсутністю 

додаткових пропозицій запропонував проголосувати за склад голів, заступників голів 

і секретарів комітетів громадської ради (за їх згодою) в цілому. 

Оніщенко Д. М. – запропонував проголосувати. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

           Вирішили: проголосувати за новоутворений склад голів, заступників голів і 

секретарів комітетів громадської ради (за їх згодою) в цілому. 

 

Різне:  

Слухали:  

1. Оніщенка Д. М. та Парфьонову О. І. – щодо необхідності вакцинування членів 

громадської від COVID-19. Взяти до у ваги що всі умови для успішного 

вакцинування Солом’янською РДА створено на базі ЦНАП за адресою: просп. 

Повітрофлотський, 41. 

2. Кушніренко П. А. – звернулась до голів та секретарів комітетів громадської 

ради із дорученням про надання до 29.10.2021 р. планів-графіків проведення 

робочих та виїзних засідань комітетів громадської ради на IV квартал 2021 

року. 

3.  Осьмака А. С. – заступника голови Комітету з питань інфраструктури, 

інформаційно-комунікаційної політики та цифрових трансформацій 

громадської ради, який довів до відома присутніх інформацію про реєстрацію 

громадськими організаціями кінцевих бенефіціарів та продовження термінів 

реєстрації на 9 місяців. 

 

          Оніщенко Д. М. – запропонував вище зазначену інформацію взяти до виконання 

та до відома. 

 

           Голосували: 

           «За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

           Вирішили: вище зазначену інформацію взяти до виконання та до відома. 

 

Засідання громадської ради оголошено закритим. 

 

Голова громадської ради                           Дмитро ОНІЩЕНКО 

 

Секретар громадської ради                                                  Поліна КУШНІРЕНКО 

 

 


