
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                                  11 жовтня 2016 року, 

17.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 32 особи. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається).  

Секретар Громадської ради Черевко Н.П.  

Експерти Громадської ради: Воробйов Я. Ю., Янчук В.В., Гребенюк С.П. 

Запрошені: Онофрійчук П.В. – голова Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Загородня А.В. – заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. Косар Н.Р. – начальник 

управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, Ковшун Є.М. - директор комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста 

Києва, Соломка О.І. - заступник директора комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району м. Києва». 

 

Слухали: голову Громадської ради  Павленка А.М., який запропонував 

розпочати засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

розпочати. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 



 

Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Шевчук-Феоктістову 

О.Г., Сергеєву Ю.Й., Михайлішіну М.А. 

 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: : 

Шевчук-Феоктістову О.Г., Сергеєву Ю.Й., Михайлішіну М.А. 

 

Голосували: «за» -  18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

ухвалити наступний порядок денний Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про відновлення та збереження зон зелених насаджень Дніпровського 

району міста Києва. 

Доповідачі: директор комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району м. Києва Ковшун Є.М., 

заступник директора комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 

Соломка О.І. 

 

2. Про звернення та запити Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: 

1) про шляхи вирішення проблеми з антисоціальними поселеннями ромів 

в Києві; 

2) про  вдосконалення містобудівної діяльності; 

3) про стан справ щодо забезпечення управлінням освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації використання 

нежитлових приміщень навчальних закладів за цільовим призначенням. 

Доповідачі: Янчук В.В., Базік О.М., Мерінова О.В. 

 

3. Про міський конкурс «Успішні практики реалізації громадських 

ініціатив» та міський конкурс проектів «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада» 

Доповідач: с 

 

Вирішили:  

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про відновлення та збереження зон зелених насаджень Дніпровського 

району міста Києва. 

Доповідачі: директор комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району м. Києва Ковшун Є.М., заступник 

директора комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» Соломка О.І. 



 

2. Про звернення та запити Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації: 

1) про шляхи вирішення проблеми з антисоціальними поселеннями ромів 

в Києві; 

2) про  вдосконалення містобудівної діяльності; 

3) про стан справ щодо забезпечення управлінням освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації використання нежитлових 

приміщень навчальних закладів за цільовим призначенням. 

Доповідачі: Янчук В.В., Базік О.М., Мерінова О.В. 

 

3. Про міський конкурс «Успішні практики реалізації громадських 

ініціатив» та міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора 

влада та активна громада». 

Доповідач: голова Громадської ради Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

наступний регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації:  

По першому питанню: 

- для доповіді – до 15 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По другому питанню: 

- для доповіді – до 10 хв; 

- для виступів  - до 5 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По третьому питанню: 

- для доповіді – до 5 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити регламент засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

По першому питанню: 

- для доповіді – до 15хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 



По другому питанню: 

- для доповіді – до 10 хв; 

- для виступів  - до 5 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

По третьому питанню: 

- для доповіді – до 5 хв; 

- для виступів  - до 2 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

 

2. Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про відновлення та збереження зон зелених насаджень Дніпровського 

району міста Києва» 

 

Слухали: Доповіді Ковшуна Є.М. - директора комунального підприємства 

по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва, 

Соломки О.І. - заступника директора комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. 

Києва». 

 

Виступили: Базік О. М., Сергеєва Ю.Й., Гребенюк С.П., Васіна Т.Є., 

Онофрійчук П.В., Павленко А.М. 

 

Вирішили: 

1. Доповіді Ковшуна Є.М. та Соломки О.І. взяти до відома (додатки 1, 2).  

2. Рекомендувати Дніпровській районній в місті Києві державний 

адміністрації розглянути та позитивно вирішити у встановленому порядку 

питання щодо передачі територій загального користування (які не увійшли до 

прибудинкових територій) на баланс комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва.  

3. Звернутись до депутатів Київської міської ради Дніпровського району м. 

Києва з проханням сприяти передачі територій загального користування на 

баланс КП УЗН Дніпровського району м. Києва відповідно до пропозицій 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 18 «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 



Друге  питання порядку денного:  

«Про звернення та запити Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Янчук В.В. – члена Експертної групи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації, яка надала 

інформацію стосовно проблеми з антисоціальними поселеннями ромів в місті 

Києві та запропонувала шляхи їх вирішення.  

 

Виступили: Гутенко К.С., Боскін О.Л., Загородня А.В., Павленко А.М 

 

Вирішили: 

1. Інформацію Янчук В.В. – члена Експертної групи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адмністрації стосовно шляхів 

вирішення проблеми з антисоціальним поселенням ромів в місті Києві взяти 

до відома (додаток 3). 

2. Ухвалити звернення до Київської міської ради та її виконавчого органу 

(Київської міської державної адміністрації) стосовно шляхів вирішення 

проблеми з антисоціальними  поселеннями ромів в місті Києві (додаток 4). 

3. Рекомендувати громадським радам при районних в місті Києві державних 

адміністраціях розглянути та підтримати зазначене звернення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Базіка О.М. та Янчук В.В, які надали інформацію стосовно 

вдосконалення містобудівної діяльності. 

Під час обговорення зазначеного питання Базік О.М. поставив питання щодо 

недовіри до Київської міської влади та вніс пропозицію включити 

відповідний пункт в рішення з обговорюваного питання.  

Павленко А.М. запропонував створити робочу групу з питання підготовки  

окремої Заяви Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації про недовіру київській  міській владі у складі: 

Комаренко С.В. – голова робочої групи, Базік О.М. – заступник голови 

робочої групи, Мітюк С.О. -  секретар робочої групи, Гутенко К.С., Янчук 

В.В., Гребенюк С.П., а також дозволити керівнику робочої групи залучати до 

її роботи  всіх бажаючих членів та експертів  Громадської ради,  

представників громадськості району. 

 

Вирішили: 

1.Інформацію стосовно вдосконалення містобудівної діяльності взяти до 

відома (додаток 5). 

2.  Ухвалити звернення до Київської міської ради та її виконавчого органу 

(Київської міської  державної адміністрації) стосовно вдосконалення 

містобудівної діяльності ( додаток 6). 

3. Рекомендувати громадським радам при районних в місті Києві державних 

адміністраціях розглянути та підтримати зазначене звернення. 



4. Створити робочу групу з питання підготовки  Заяви Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації про недовіру 

Київській  міській владі у складі: Комаренко С.В. – голова робочої групи, 

Базік О.М. – заступник голови робочої групи, Мітюк С.О. -  секретар робочої 

групи, Гутенко К.С., Янчук В.В., Гребенюк С.П.  

Дозволити голові робочої групи залучати до її роботи  всіх бажаючих членів 

та експертів  Громадської ради,  представників громадськості району. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Мерінову О.В., яка надала інформацію стосовно стану справ щодо 

забезпечення управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації використання нежитлових приміщень навчальних 

закладів за цільовим призначенням. 

 

Виступили: Загородня А.В., Гребенюк С.П. 

 

Вирішили: Інформацію Мерінової О.В. стосовно стану справ щодо 

забезпечення управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації використання нежитлових приміщень  навчальних 

закладів за цільовим призначенням  взяти до відома (додаток 7). 

 

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про міський конкурс «Успішні практики реалізації громадських 

ініціатив» та міський конкурс проектів «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада» 

 

Слухали: голову Громадської ради Павленком А.М., який надав інформацію 

стосовно міських конкурсів «Успішні практики реалізації громадських 

ініціатив» та «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». 

 

Вирішили:  

Взяти до відома інформацію надану Павленка А.М. стосовно міських 

конкурсів «Успішні практики реалізації громадських ініціатив» та 

«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». 

 

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова          А.Павленко 

Секретар          Н.Черевко 


