
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання громадської ради  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

14 липня 2015 року                     просп.  Повітрофлотський, 41 

                       каб.459 

 

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

державній адміністрації (список реєстрації додається), співробітники відділу з питань 

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

Києві державної адміністрації. 

 

Запрошені: виконуючий обов’язки  першого заступника голови Солом’янської 

районної в м. Києві державної адміністрації Максимова О.І., начальник юридичного 

відділу Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації Стасюк А.В. 

 

Засідання громадської ради розпочала  виконуючий обов’язки  першого 

заступника голови Максимова О.І.,  яка від Солом’янської райдержадміністрації  

привітала представників інститутів громадянського суспільства, що увійшли до 

складу громадської ради, на два наступних роки каденції. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання голови громадської ради. 

2. Про обрання заступників голови громадської ради. 

3. Про обрання  секретаря  громадської ради. 

4.  Про надання пропозицій  до проекту Положення про громадську раду . 

5. Про надання пропозицій щодо створення постійних комітетів громадської 

ради (кількість, назва, членство). 

6. Різне. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу 

у відповідності до нього. 

 

По першому питанню 

 

 Слухали:  Ляленка В.В. - уповноваженого представника ГО «Порядок», який 

запропонував обрати головою громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації на період 2015-2017 рр.  Шарафетдінова Петра 

Ільясовича - уповноваженого представника Благодійного фонду «Солом’янка».  

 Інших пропозицій не було. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

 Вирішили:  обрати  головою громадської  ради   Шарафетдінова П. І. - 

уповноваженого представника Благодійного фонду «Солом’янка».  
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По другому питанню 

 

Слухали:  Шарафетдінова П. І. – голову громадської ради, який подякував за 

довіру присутнім та запропонував обрати заступників голови громадської ради та 

запропонував обрати двох заступників голови та персонально: Оніщенка Д.М. - 

уповноваженого представника  Асоціації «Телекомунікаційна палата України» та 

Ляленка В.В. - уповноваженого представника ГО «Порядок». 

Кузьмич Г.В. - уповноважений представник ГО «Ротарі Клуб «Київ-Центр»,  

запропонувала  кандидатуру  Ганзевич Н.І. – уповноваженого представника  ГО 

«Асоціація ділових жінок Солом’янського району м. Києва». 

Голосували: за обрання двох заступників. «За» - одноголосно. 

Голосували: за кандидатів персонально на посаду заступників голови 

громадської ради: 

за кандидатуру Ганзевич Н.І. – 12 осіб;  

за кандидатуру Оніщенка Д.М. – 17 осіб;  

за кандидатуру Ляленка В.В. – 19 осіб.  

Вирішили: обрати  заступниками голови громадської  ради  Оніщенка Д.М. - 

уповноваженого представника  Асоціації «Телекомунікаційна палата України» та  

Ляленка В.В. - уповноваженого представника ГО «Порядок». 

 

По третьому питанню 

 

Слухали:  Шарафетдінова П. І. – голову громадської ради, який запропонував 

обрати секретаря  громадської ради. До своєї пропозиції вніс дві кандидатури: 

Папушу О.В. - уповноваженого представника органу самоорганізації населення 

«Комітет мікрорайону «Дачі Караваєви» та Гобову М.А. - уповноваженого 

представника  ГО «Патріотичний Рух «Січові Стрільці». 

Папуша О.В. зняла свою кандидатуру з голосування. 

Ляленко В.В. запропонував обрати секретарем громадської ради кандидатуру 

Гороховської Г.М. - уповноваженого представника  ГО «Фонд підтримки 

підприємництва та малого бізнесу «Благо». 

Голосували:  

за кандидатуру Гобової М.А. – 24 особи;  

за кандидатуру Гороховської Г.М. – 11 осіб. 

Вирішили: обрати  секретарем громадської  ради  Гобову М.А. - 

уповноваженого представника  ГО «Патріотичний Рух «Січові Стрільці». 

 

По четвертому питанню 

 

Слухали:  Шарафетдінова П. І. щодо обговорення проекту  Положення про 

громадську раду, напрацювання пропозицій і зауважень та схвалення його на 

наступному засіданні громадської ради. 

Голосували: «за» – одноголосно. 

Вирішили:  розглянути і схвалити проект  Положення про громадську раду при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на наступному 

засіданні громадської ради. 
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По п’ятому  питанню 

 

Слухали:  Шарафетдінова П. І. – голову громадської ради про надання 

пропозицій щодо створення постійних комітетів громадської ради (кількість, назва, 

членство). Запропоновано затвердити створення таких комітетів громадської ради: 

 1. Комітет з питань розвитку промисловості, споживчого ринку, торгівлі, 

підприємництва та  охорони праці;  

 2. Комітет з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, 

благоустрою та екології; 

 3. Комітет з питань соціального захисту ветеранів, інвалідів та 

малозабезпечених громадян; 

 4.  Комітет з питань освіти, культури, справ дітей, сім’ї, молоді, спорту та 

гендерної політики; 

 5.  Комітет з питань зв’язків з громадськістю та органами самоорганізації 

населення; 

 6. Комітет з питань охорони здоров’я; 

 7.  Комітет з питань охорони громадського порядку, підтримки сил АТО, 

волонтерського руху та взаємодії з правоохоронними органами;  

 8. Комітет з питань протидії корупції. 

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили:   

1. Затвердити запропоновану кількість та перелік комітетів громадської ради. 

2.На наступному засіданні громадської ради здійснити розподіл членів 

громадської ради за комітетами.  

 

По шостому  питанню 

 

Слухали:  Шарафетдінова П. І. про надання пропозицій до плану роботи 

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

на 2015 рік та визначення дати наступного засідання.  

Голосували: «за» – одноголосно.  

Вирішили:  

1. Підготувати пропозиції до плану роботи громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2015 рік на наступне 

засідання громадської ради. 

2. Провести наступне засідання громадської ради 21 липня 2015 року о 15.00 у 

приміщенні Солом’янської райдержадміністрації. 

 

 

Голова громадської ради             П. Шарафетдінов  

 

 

Секретар громадської ради                                                            М. Гобова  
 


