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 7 липня 2017 року в приміщенні Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі – адміністрація) відбулися установчі збори для 

формування складу Громадської ради при Солом’янській районній                   

в місті Києві державній адміністрації (далі – Громадська рада) на період 

діяльності 2017-2019 років. 

 Ініціативною групою до участі у зборах було допущено 122 

делегованих представника від інститутів громадянського суспільства, з яких 

113 зареєструвалися та безпосередньо виявили бажання увійти до складу 

Громадської ради. Шляхом рейтингового голосування до персональнального 

складу Громадської ради обрано 35 осіб. 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», з метою розвитку громадянського суспільства та забезпечення 

участі громадськості у формуванні, реалізації державної політики, 

розпорядженням адміністрації від 10 липня 2017 року № 475 затверджено 

новий склад Громадської ради у кількості 35 уповноважених представників 

інститутів громадянського суспільства різноманітного спрямування: 

- дитячі, молодіжні – 10; 

- професійні – 16; 

- благодійні – 5; 

- ветеранські, інвалідні – 3; 

- релігійні – 1. 

Відповідно до зазначеної вище постанови, зі складу членів Громадської 

ради утворено 8 комітетів, а саме:  

з питань розвитку промисловості, споживчого ринку, торгівлі, 

підприємництва та охорони праці;  

з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, 

благоустрою та екології; 

з питань соціального захисту ветеранів, інвалідів та малозабезпечених 

громадян;  

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

гендерної політики; 

з питань зв’язків з громадськістю та органами самоорганізації 

населення та духовного відродження;  

з питань охорони здоров’я;  

з питань охорони громадського порядку, підтримки сил АТО, 

волонтерського руху та взаємодії з правоохоронними органами; 

з питань протидії корупції. 

 

 Протягом звітного періоду Громадською радою проведено 2 чергових 

засідання, засідання правління, робочих груп та комітетів.  

 На чергових засіданнях Громадської ради розглядались актуальні 

питання, зокрема:  



про підготовку об’єктів комунальної власності Солом’янського району 

міста Києва до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, 

обговорення питань енергозбереження; 

про перейменування парку імені Миколи Островського на Етнопарк 

«Вишиванка»; 

про перейменування площі Петра Кривоноса у площу «Залізнична» та 

надання назви скверу, де розташований Паровоз - пам’ятник, назви 

«Залізничний»; 

про участь членів Громадської ради у Першому Форумі представників 

громадянського суспільства Солом’янського району міста Києва 

«Партнерство заради розвитку», основною метою якого є напрацювання 

нових моделей співробітництва між громадськими організаціями та 

інституціями влади; 

щодо спільних нарад поліції міста Києва з громадськістю; 

щодо участі у загальноміських та районних заходах; 

щодо реконструкції Солом’янського ландшафтного парку; 

про організацію підтримки проектів Солом’янського району, що 

приймають участь у програмі «Громадський бюджет міста»; 

 про впровадження в районі проекту «Медицина – для мешканців» із 

залученням приватних медичних клінік через підписання з ними відповідних 

меморандумів про співпрацю з метою надання мешканцям району 

можливості безкоштовного отримання необхідних медичних послуг; 

 про впровадження в районі проекту «Соціальна аптека» із залученням 

фармацевтичних об’єднань з метою надання мешканцям району можливості 

безкоштовного отримання необхідних ліків; 

про Новорічні святкові заходи для дітей-сиріт та для сімей загиблих в 

АТО; 

про співпрацю між поліцією та ветеранами АТО з питань охорони 

громадського порядку та запобігання злочинів у рамках чинного 

законодавства України; 

про організацію проведення освітньо-виховних заходів з метою 

протидії корупції. 

27 вересня 2017 року в приміщенні Солом’янської РДА відбулась 

робоча зустріч представників комітету з питань зв’язків з громадськістю та 

органами самоорганізації населення та духовного відродження Громадської 

ради, співробітників відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю адміністрації з представниками ОСН: «Комітет мікрорайону 

«Рідна Оселя», «Комітет мікрорайону «Грушківський», «Комітет 

мікрорайону «Чоколівка», «Будинковий комітет вулиця Городня, 38, 40», 

«Будинковий комітет вулиця Городня, 7, вулиця Докучаєвська,12» на тему: 

«Основні переваги впровадження політики децентралізації в Україні». Також 

засідання з представниками ОСнів проведено 6 грудня 2017 року, до Дня 

місцевого самоврядування. 

11 вересня 2018 року комітетом з питань зв’язків з громадськістю та 

органами самоорганізації населення та духовного відродження Громадської 



ради проведено засідання круглого столу на тему: «Європейський тиждень 

місцевої демократії». 

14 вересня 2017 року за ініціативи та підтримки  новоствореної 

Громадської ради відбулася зустріч  з вихованцями спеціальною школою-

інтернатом № 17 для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, що 

функціонує за адресою: вул. Ушинського, 15. У благодійному заході брали 

участь: В. Грінченко, Д. Іонов, В. Белько, О. Майорова, Л. Логоша та 

студентська молодь Державного Університету Телекомунікацій. Члени 

Громадської ради привітали дітей з новим навчальним роком подарунками, 

смаколиками, іграшками та речами. 

2 листопада 2017 року у приміщенні спеціалізованої школи № 115 імені          

Івана Огієнка за адресою: вул. Кавказька, 10, за ініціативи Громадської ради 

організовано та проведено Перший Форум представників громадянського 

суспільства Солом’янського району «Партнерство заради розвитку». Участь 

у заході взяли перший заступник голови Солом’янської РДА В. Бялковський, 

представники структурних підрозділів адміністрації, представники 

Громадської ради при КМДА та Солом’янській РДА, представники 

громадських організацій, органів самоорганізації населення, активні 

мешканці району. Під час зустрічі розглядались проблемні  питання 

життєдіяльності району. Напрацьовані на Форумі матеріали стали основою 

при розробці плану роботи та реалізації комплексних програм Громадської 

ради при Київській міській держадміністрації та Громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік. 

20 листопада 2017 року комітетом з питань охорони громадського 

порядку, підтримки сил АТО, волонтерського руху та взаємодії з 

правоохоронними органами Громадської ради організовано та проведено 

зустріч (круглий стіл) з начальником відділу зв’язків з громадськістю 

Управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції 

щодо співпраці: 

 у виявленні проблемних питань в напрямку охорони громадського 

порядку в Солом’янському  районі (статистика злочинів, кількість екіпажів 

патрульних, час реагування на виклики, кадрові питань тощо);   

 обговорили та знайшли підтримку у залученні поліції до створення 

серії відкритих уроків для учнів 10-11 класів  «Урок патріотичного 

виховання»; 

 створена співпраці між поліцією та ветеранами АТО з питань охорони 

громадського порядку та запобігання злочинів в рамках чинного 

законодавства України. 

21 листопада 2017 року у День Гідності та Свободи  в Солом’янському 

районі за підтримки та участі Громадської ради, представників відділу з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю відбулося 

покладання квітів до пам’ятних знаків і меморіальних дошок борцям за 

незалежність України. До заходу долучилися представники Головного 

центру зв’язку автоматизації та захисту інформації Державної Прикордонної 

Служби України: заступник начальника Головного центру зв’язку з 



персоналу - начальник відділу персоналу, підполковник Ірина Шумська та 

начальник відділення по роботі з персоналом підполковник Вадим Чекалов. 

Присутні вшанували пам'ять загиблих Героїв, які відділи своє життя за 

незалежність України, хвилиною мовчання біля Меморіальної гільзи у парку 

на вул. Вінницькій. Учасники заходу поклали квіти та запалили лампадку 

пам’яті. 

Також квіти поклали до пам’ятних знаків  та меморіальних дошок: 

Олександру Плеханову, Андрію Мовчану, Андрію Гаврилюку, Андрію 

Аболмасову, Андрію Цепуну, Сергію Бондареву, Максиму Харченку, 

Віктору Вишкварку, Олегу Афанасу. 

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих за волю 

і незалежність України під час Революції Гідності біля пам’ятного знаку 

«Хрест», який встановлено на території Національного технічного 

університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». 

1 грудня 2017 року Громадською радою підтримано ініціативу 

студентської ради Державного Університету Телекомунікацій щодо 

проведення у вищому навчальному закладі за адресою: вул. Солом’янська, 7, 

акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Молодь проти СНІДу». 

17 грудня 2017 року з нагоди відзначення Дня Святого Миколая в 

актовій залі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 17 

заступником голови Громадської ради Вадимом Грінченком організовано та 

проведено благодійну акцію «Добро починається з тебе». До заходу 

долучились голова Громадської ради Дмитро Оніщенко, асистент кафедри 

менеджменту Людмила Шмалій та студенти Державного Університету 

Телекомунікацій. Вихованці школи-інтернату подарували гостям святкову 

концертну програму. Діти отримали солодощі, фрукти, м’які іграшки та 

книжки. 

З метою підтримки ініціатив мешканців щодо перейменування парку 

імені Миколи Островського у парк «Вишиванка» правлінням Громадської 

ради було вжито активних заходів щодо підготовки ініціативних листів до 

Київського міського голови (листи від 17.05.2017 № 29, від 16.06.2017 № 32) 

та Комісії з питань найменувань виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (лист від 22.09.2017 № 5). Також 

було підготовлено необхідні матеріали на розгляд Комісії з питань 

найменувань Київської міської державної адміністрації.    

10 жовтня 2017 року голова Громадської ради брав участь у засіданні 

Комісії з питань найменувань та під час виступу переконав членів Комісії 

щодо необхідності підтримати ініціативи мешканців з питання 

перейменування парку імені Миколи Островського у парк «Вишиванка» та 

рекомендувати питання для винесення на громадське обговорення на 

єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва. 

Також протягом звітного періоду Громадська рада брала активну 

участь у нарадах, колегіях, засіданнях консультативно-дорадчих органів, що 

проходили в адміністрації, також увійшла до складу Координаційного 

комітету громадських рад при адміністрації у місті Києві. 



10 липня 2017 року члени Громадської ради долучились до форуму 

«Громадський бюджет - 2. Солом’янський район». Захід відбувся з метою 

проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо 

правильного формування та подання проектів до участі у Громадському 

бюджеті за участю заступника голови  адміністрації Олени Горпинченко, 

представників робочої групи з питань громадського бюджету, авторів 

громадського бюджету та авторів-переможців  минулорічного проекту.  
27 жовтня 2017 року члени Громадської ради брали участь в 

урочистому покладанні квітів з нагоди відзначення Дня визволення України 

від фашистських загарбників, що відбулось за участю керівництва району у 

парку імені Миколи Островського. 

24 листопада 2017 року члени комітету Громадської ради з питань 

освіти, культури, справ дітей сім’ї, молоді, спорту та гендерної політики 

долучились до тематичного брифінгу на підтримку старту компанії UNiTE 

2017 року в Україні «Не залишити нікого осторонь: зупинити насильство 

щодо жінок та дівчат», що проходив у стінах адміністрації. 

25 листопада 2017 року члени Громадської ради долучились  до 

загальнодержавного заходу за участю Президента України з нагоди 

відзначення  85-их роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

27 листопада 2017 року з метою напрацювання принципів взаємодії та 

напрямків діяльності Громадської ради та Київської міської державної 

адміністрації на 2018 рік, з врахуванням потреб територіальної громади 

столиці, члени Громадської ради долучились до Першого Форуму 

громадських рад міста Києва «Велика столиця - 2018», що проходив у 

Колонній залі Київської міської ради та міської державної адміністрації. 

20 грудня 2017 року комітетом з питань розвитку промисловості, 

споживчого ринку, торгівлі, підприємництва та охорони праці Громадської 

ради проведено круглий стіл за участю підприємців району з питань 

поліпшення умов праці та покращення благоустрою території 

Солом’янського району.     

Також представники комітету з питань розвитку промисловості, 

споживчого ринку, торгівлі, підприємництва та охорони праці протягом 

звітного періоду долучались до розгляду питання щодо доповнення місць 

дислокації проведення сільськогосподарських ярмарків на території 

Солом’янського району (з врахуванням потреб та попиту мешканців) за 

участю відділу торгівлі та споживчого ринку Солом’янської районної в м. 

Києві державної адміністрації. 

13 грудня 2017 року у Державному вищому навчальному закладі 

«Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну» на вул. Стадіонна, 

2/10 організовано та проведено засідання за круглим столом представників 

Громадської ради та Управління патрульної поліції у місті Києві 

Департаменту патрульної поліції на тему: «Охорона громадського порядку у 

Солом’янському районі міста Києва».  

 18 грудня 2017 року комітетом з питань охорони громадського 

порядку, підтримки сил АТО, волонтерського руху та взаємодії з 



правоохоронними органами Громадської ради проведено зустріч з 

представниками Солом’янського РВК щодо співпраці та взаємодії в рамках 

роботи комітету. 

 Комітетом з питань протидії корупції Громадської ради протягом 

звітного періоду організовано надання мешканцям району безкоштовних 

юридичних консультацій: 

у консультаційному центрі Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. 

Також представниками комітету з питань протидії корупції налагоджено 

співпрацю із сектором взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції адміністрації та здійснювалась співпраця з 

Координаційною радою з питань розвитку підприємництва при виконавчому 

органі Київської міської ради.  

Комітетом з питань соціального захисту ветеранів, інвалідів та 

малозабезпечених громадян у 2017 році проведено облік інвалідів, ветеранів і 

малозабезпечених громадян району; подано на розгляд комісії Київради 

проект пам’ятника «Захисникам Вітчизни». Також представники комітету з 

питань соціального захисту ветеранів, інвалідів та малозабезпечених 

громадян брали участь у розробці бюджету по програмі «Скорбота» у межах 

своїх повноважень. 

Висвітлення діяльності Громадської ради протягом 2017 року 

здійснювалось на офіційному субвеб-сайті адміністрації у рубриках «Останні 

новини» та «Громадська рада». 

 

 

 


