
 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

11 травня 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 19 осіб (список 

реєстрації додається); працівники відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, 3 представники ІГС, Директор та співробітник КП УЗН 

Солом’янського району м. Києва. 

 

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – голову громадської ради, який на початку засідання 

ознайомив присутніх із порядком денним і запропонував затвердити, внести 

пропозиції і доповнення  та працювати у відповідності до нього: 

 

1. Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

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

державній адміністрації 

Доповідач: Оніщенко Д. М.  

 

2. Про стан зеленого господарства Солом’янського району та проблемні питання 

Доповідач: Лукаш О. О. 

 

3. Про підсумки завершення навчального року в загальноосвітніх навчальних 

закладах та методи підняття рівня та ефективності отримання знань в умовах 

пандемії 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

4. Розгляд звернень мешканців району 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

5. Різне. 

 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу 

у відповідності до нього. 

 

Слухали:  

Оніщенко Д. М. – запропонував для виступаючих регламент та працювати 

згідно нього: для виступу голови громадської ради –  до 10 хв., для виступів – 3-5 хв.;  

на розгляд звернень мешканців – 20-25 хв. 



Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: підтримати запропонований регламент та працювати у 

відповідності до нього 

 

По першому питанню: 

Слухали:  

     Оніщенка Д. М. – про створення ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування складу громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації (далі – ІГ). 

Він запропонував, що до складу ІГ включити: 2 кандидатури – від ІГС; 2 

кандидатури - від діючої громадської ради; 4 кандидатури –  від Солом’янської РДА, 

а саме: 2 – від юридичного відділу; 1 – від відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю та 1 – від відділу інформаційних технологій. Водночас 

зазначив, що від громадської ради виявили бажання працювати в ІГ Волков О. М. та 

Шульга А. О. 

Також запропонував заслухати представників від ІГС, які подали  заяви для 

участі у роботі ІГ, та проголосувати. 

Слухали:  

  Салова О. С. – представника ІГС «Наш Дім «Солом’янка» – про діяльність; 

             Дорофєєва В. В. – представника ІГС «Солом’янська варта» – про діяльність; 

  Сінько І. В. – представника ІГС «Реабілітаційний центр фонду братів 

Кузьміних» – про діяльність.  

  Оніщенко Д. М. – запропонував підготувати та надіслати листа до голови 

Солом’янської райдержадміністрації з пропозицією щодо кандидатур до ІГ для 

розгляду та затвердження відповідним розпорядженням. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: запропонувати до складу ІГ включити: від ІГС –  Салова О. С. та 

Дорофєєва В. В.;  від діючої громадської ради – Волкова О. М. та Шульгу А. О.; від 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – 4 представники. 

 Також підготувати та надіслати листа до голови Солом’янської 

райдержадміністрації з пропозицією щодо кандидатур до ІГ для розгляду та 

затвердження відповідним розпорядженням. 

     

По другому питанню: 

Слухали:  

Лукаша О. О. – директора КП УЗН Солом’янського району м. Києва – про стан 

зеленого господарства Солом’янського району та проблемні питання. Він зазначив, 

що одними з проблемних питань є охорона зелених насаджень, оновлення автопарку 

та придбання техніки. Він звернувся до громадської ради щодо надання допомоги у 

вирішенні цих питань. 

 



Бакалінського Г. В. –  заступника голови комітету з питань гуманітарної, 

інформаційно-комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, духовного відродження – про приділення належної уваги щодо облаштування 

парку по вул. Уманській. 

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

транспортної інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури, який 

зазначив, що для вирішення питання можна звернутись до депутатів Київради та 

народних депутатів, обраних по Солом’янському району м. Києва. 

Бакалінського Г. В. – про слушне питання, щоб окремо звернутись до депутатів 

Київради та до депутатів Київради по Солом’янському району для підтримки у 

комітетах. 

Шульгу О. А. –  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 – щодо 

патрулювання у парках 

Хмельницьку М. О. – секретаря комітету з питань розвитку промисловості, 

розвитку підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища –  щодо посилення безпеки та проведення виховної роботи з підлітками.  

Оніщенко Д. М. – запропонував інформацію Лукаша О. О. взяти до відома. 

Написати звернення до Київради та до депутатів Київради по Солом’янському району 

для підтримки у комітетах (відповідальний – Ручко Р. Ю.); звернутись листом до 

поліції та муніципальної охорони про патрулювання у паркових зонах 

(відповідальний – Шульга О. А.). 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію Лукаша О. О. взяти до відома. Написати звернення до 

Київради та до депутатів Київради по Солом’янському району для підтримки у 

комітетах; звернутись листом до поліції та муніципальної охорони про патрулювання 

у паркових зонах. 

 

По третьому питанню: 

Слухали:  

Оніщенка Д. М. – про завершення навчального року в загальноосвітніх 

навчальних закладах та отримання знань в умовах пандемії. 

Волков О. М. – запропонував інформацію Оніщенка Д. М. взяти до відома.  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію Оніщенка Д. М. взяти до відома. 

 

 

 

 

 

По четвертому питанню: 



Слухали:  

Оніщенка Д. М. – про розгляд звернень, що надійшли від мешканців району до 

громадської ради, а саме: колективні звернення від мешканців багатоквартирного 

будинку за адресою: просп. Повітрофлотський, 8, та мешканців прилеглих будинків і 

постійних відвідувачів парку «Орлятко». 

Оніщенко Д. М. запропонував інформацію взяти до відома, розглянути питання 

на засіданні профільних комітетів та написати листи до відповідних компетентних 

органів для вирішення проблемних питань, зазначених у зверненнях. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію взяти до відома, розглянути питання на засіданні 

профільних комітетів та написати листи до відповідних компетентних органів для 

вирішення проблемних питань, зазначених у зверненнях. 

 

Різне 

Слухали:  

Кушніренко П. А. – секретаря громадської ради – інформацію про створення 

реєстру інститутів громадянського суспільства в рамках функціонування нового 

вебпорталу vcentri.com., з метою розбудови сталого партнерства між органами влади 

та неурядовими організаціями в місті Києві, комунальним підприємством Київської 

міської ради «Центр публічної комунікації та інформації». Зважаючи на викладене, 

важливо для ІГС пройти процедуру реєстрації на порталі: https://vcentri.com/.  

Оніщенко Д. М. запропонував інформацію взяти до відома та зареєструватись 

на порталі: https://vcentri.com/.  

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

Вирішили: інформацію взяти до відома та зареєструватись на порталі: 

https://vcentri.com/.  

 

Голова громадської ради                       Дмитро ОНІЩЕНКО 

 

Секретар громадської ради                                              Поліна КУШНІРЕНКО 
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