
 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання громадської ради  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

23 червня  2022 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 20 осіб (список 

реєстрації додається), співробітники відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 

з громадськістю Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – 

адміністрації). 

Запрошені: керівник ГО «Лос Соломас» Нікітін С. А., помічник народного 

депутата України Пуртової Анни Анатоліївни  Солонуха В. Н.  

 

 Слухали:   

Оніщенка Д. М., який запропонував відкрити засідання  громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та розглянути 

наступний порядок денний: 

 

1. Звіт про роботу громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації за попередній період (2021-22 рр.)  

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

2. План роботи громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2022 рік. 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

3. Про роботу волонтерського штабу з надання гуманітарної допомоги 

громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

4. Про участь членів громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації у Форумі волонтерів м. Києва «ЄДНАЙМОСЯ 

задля ПЕРЕМОГИ». 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

5. Про кандидатів до складу учасників Форуму «ЄДНАЙМОСЯ задля 

ПЕРЕМОГИ». 

Доповідач: Оніщенко Д. М. 

 

6. Щодо стану діловодства та розгляду звернень громадян громадської ради 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Кушніренко П. А. 

 

7. Різне. 



 

      Оніщенко Д. М. запропонував проголосувати за оголошений порядок денний і 

працювати у відповідності до нього. 

Голосували: «за» - одноголосно 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу 

у відповідності до нього. 

 

По першому питанню: 

 

 Слухали:   

 Оніщенка Д. М., який довів до відома присутніх Звіт про роботу громадської 

ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації за попередній 

період (2021-22 рр.) та запропонував надати оцінку про проведену громадською 

радою роботу і проголосувати. 

 Слухали:   

 Власенка В. О., який запропонував оцінити роботу громадської ради 

«Задовільно» 

Голосували:  

«за» – одноголосно 

 Вирішили: оцінити роботу громадської ради «Задовільно» 

 

По другому питанню 

 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – про План роботи громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2022 рік. Він запропонував 

інформацію взяти до відома та прийняти План за основу. 

Голосували: «за» – одноголосно 

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

Києві державній адміністрації на 2022 рік прийняти за основу. 

Слухали:   

Сюрху О. В. – який запропонував проголосувати за  План роботи громадської 

ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2022 рік 

вцілому. 

Оніщенко Д. М. – запропонував проголосувати за таку пропозицію. 

Голосували:  

«за» – одноголосно 

Вирішили: прийняти План роботи громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2022 рік вцілому. 

 

По третьому питанню 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. – про роботу волонтерського штабу з надання гуманітарної 

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

адміністрації. Він запропонував інформацію прийняти до відома. 

Голосували:  

«за» – одноголосно 



Вирішили: прийняти інформацію до відома. 

 

По четвертому питанню 

 

 Слухали:   

Оніщенка Д. М. – про участь членів громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації у Форумі волонтерів м. Києва 

«ЄДНАЙМОСЯ задля ПЕРЕМОГИ». Він запропонував інформацію прийняти до 

відома. 

Голосували:  

«за» – одноголосно 

Вирішили: прийняти інформацію до відома. 

 

По п’ятому питанню 

 

Слухали:   

Оніщенка Д. М. - про кандидатів до складу учасників Форуму «ЄДНАЙМОСЯ 

задля ПЕРЕМОГИ». Оніщенко Д. М. запропонував такі кандидатури, після 

погодження: Оніщенко Д. М., Кушніренко П. А., Нікітін С. А., Шоломіцький В. В., 

Волков О. М., Парфьонова О. І., Хмельницька М. О. 

Голосували: «за» – одноголосно 

Вирішили: делегувати  до складу учасників Форуму «ЄДНАЙМОСЯ задля 

ПЕРЕМОГИ»: Оніщенка Д. М., Кушніренко П. А., Нікітіна С. А., Шоломіцького В. 

В., Волкова О. М., Парфьонову О. І., Хмельницьку М. О. 

 

По шостому питанню 

 

Слухали: 

Кушніренко П. А.– щодо стану діловодства та розгляду звернень громадян 

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

 

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

Голосували: «за» – одноголосно 

           Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

 

Голова громадської ради                                          Дмитро ОНІЩЕНКО  

 

 

Секретар                                                                                         Поліна КУШНІРЕНКО 


