
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                                  14 квітня 2016 року, 

17.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 33 особи. 

Присутні:  

22 члена Громадської ради (список додається), секретар Громадської ради 

Черевко Н.П.  

Експерти Громадської ради: Воробйов Ярослав Юрійович, Янчук Віра 

Василівна 

 

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» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

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

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Коваленко О.С., 

Феоктістова О.Г, Стецюру Д.В. 

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

Коваленко О.С., Феоктістова О.Г, Стецюру Д.В. 

 

Голосували: «за» -  22 , «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 проект Статуту територіальної громади міста Києва (нова редакція) 

Доповідачі: Чунаєв О.Е. 

директор Ресурсного центру «Лівобережжя»   

КМО ВГО  «Асоціація сприяння самоорганізація» 

Комаренко С.В. 

заступник голови Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

 

2. Про результати засідання "круглого столу" на тему: "Реформування ЖКГ: 

проблеми та шляхи їх вирішення" 

Доповідач: Базік О.М. 

3. Про звернення громади селища Биківня стосовно допомоги та підтримки у 

справі захисту Биківнянського лісу. 

Доповідач: Базік О.М. 

4. Про відповідь голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Горбунова Я.В. на лист-пропозицію щодо участі членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в консультативно-дорадчих допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради: 

1. Про проект Статуту територіальної громади міста Києва (нова редакція) 

Доповідачі:  Чунаєв О.Е. 

директор Ресурсного центру «Лівобережжя»  

КМО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» 

Комаренко С.В. 

заступник голови Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

 

2. Про результати засідання "круглого столу" на тему: "Реформування ЖКГ: 

проблеми та шляхи їх вирішення" 

Доповідач: Базік О.М. 

3. Про звернення громади селища Биківня стосовно допомоги та підтримки у 

справі захисту Биківнянського лісу. 

Доповідач: Базік О.М. 

4. Про відповідь голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Горбунова Я.В. на лист-пропозицію щодо участі членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації в консультативно-дорадчих допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

 

Голосували: «за» - 22 , «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: 

для доповідачів по першому питанню  – до 25 хв; 

по другому питанню – до 10 хв: 

по третьому питанню – до 15 хв. 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

Голосування проводиться відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

 

Вирішили: Затвердити регламент засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

для доповідачів по першому питанню  – до 25 хв; 

по другому питанню – до 10 хв: 

по третьому питанню – до 15 хв. 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплік  - до 1 хв. 

Голосування проводиться відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про проект Статуту територіальної громади міста Києва (нова 

редакція)» 

 

Слухали: Чунаєва О.Е. директора Ресурсного центру «Лівобережжя» КМО 

ВГО  «Асоціація сприяння самоорганізації населення», який презентував 

проект Статуту територіальної громади міста Києва (нова редакція). 

Комаренка С.В., який надав звіт роботи робочої групи з підготовки 

проведення обговорення проекту Статуту територіальної громади міста 

Києва (нова редакція) та висловив наступні загальні зауваження до 

зазначеного проекту Статуту: 

1) встановити, що представницькі та виконавчі органі місцевого 

самоврядування територіальної громади міста Києва складаються з Київської 

міської ради та її виконавчого комітету, 10 районних рад та їх виконавчих 

комітетів;  

2) виключити  з управління містом президентську вертикаль влади;  



3) визначити дієвий та зрозумілий механізми контролю  за діяльністю 

депутатів Київської міської ради та депутатів районних рад, зокрема за 

виконанням  їх передвиборчих обіцянок; 

4) визначити відповідальність депутатів Київської міської ради та депутатів 

районних рад за їх присутність на сесіях та ефективну роботу на сесіях; 

5) визначити  дієвий та зрозумілий порядок відзиву депутатів рад міста та 

районів в місті; 

6) встановити обов’язкову короткострокову (квартал) звітність депутатів 

Київської міської ради та депутатів районних рад; 

7) встановити форми електронного самоврядування, електронного 

голосування, електронного формування бюджету; 

8) встановити утворення районних територіальних громад міста та 

відповідних районних рад з поверненням їм у комунальну власність майна 

відповідної територіальної громади району; 

9) встановити, що 70% податків та зборів, зібраних на територіях районів 

залишаються в бюджеті районної ради. 

Виступили: Базік О.М., Комаренко С.В., Боскін О.Л., Мальчевський М.І. 

Вирішили: 

1. Підтримати ініціативу Київського міського осередку Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізація»  щодо 

розробки і прийняття нової редакції Статуту територіальної громади міста 

Києва. 

2. Рекомендувати для широкого громадського обговорення проект Статуту 

територіальної громади міста Києва, розроблений Київським міським 

осередком Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 

самоорганізація» (додається). 

3. Висловити наступні загальні зауваження до зазначеного проекту Статуту 

територіальної громади міста Києва: 

1) встановити, що представницькі та виконавчі органі місцевого 

самоврядування територіальної громади міста Києва складаються з Київської 

міської ради та її виконавчого комітету, 10 районних рад та їх виконавчих 

комітетів;  

2) виключити  з управління містом президентську вертикаль влади;  

3) визначити дієвий та зрозумілий механізми контролю  за діяльністю 

депутатів Київської міської ради та депутатів районних рад, зокрема за 

виконанням  їх передвиборчих обіцянок; 

4) визначити відповідальність депутатів Київської міської ради та депутатів 

районних рад за їх присутність на сесіях та ефективну роботу на сесіях; 

5) визначити  дієвий та зрозумілий порядок відзиву депутатів рад міста та 

районів в місті; 

6) встановити обов’язкову короткострокову (квартал) звітність депутатів 

Київської міської ради та депутатів районних рад; 

7) встановити форми електронного самоврядування, електронного 

голосування, електронного формування бюджету; 

8) встановити утворення районних територіальних громад міста та 

відповідних районних рад з поверненням їм у комунальну власність майна 

відповідної територіальної громади району; 



9) встановити, що 70% податків та зборів, зібраних на територіях районів 

залишаються в бюджеті районної ради. 

4. Рекомендувати громадським радам при районних в місті Києві державних 

адміністраціях розглянути проект  Статуту територіальної громади міста 

Києва, підготовлений КМО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізація», і 

запропонувати їм надати ініціатору громадського обговорення цього питання  

відповідні зауваження та пропозиції. 

5. Запропонувати директору Ресурсного центру «Лівобережжя» КМО ВГО  

«Асоціація сприяння самоорганізація» виступити з доповіддю та слайдовою 

презентацією на засіданні Координаційного комітету громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністраціях  та засіданнях інших  

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях (за їх 

згодою). 

6. Запропонувати КМО ВГО «Асоціація сприяння самоорганізація»: 

1) розглянути надані громадськими радами при районних в місті Києві 

державних адміністрацій зауваження та пропозиції щодо розвитку статутного 

права киян і Статуту територіальної громади міста Києва; 

2) при подальшій роботі над зазначеним документом залучити, по 

можливості, експертів, науковців, фахівців з питань розвитку місцевої 

демократії, управління містом та його галузями і сферами економіки. 

3) звернутися до Інститут держави та права НАН України для проведення 

правової експертизи проекту Статуту в новій редакції для його підготовки в 

остаточній редакції. 

4) після проведення обговорення та правової експертизи звернутися до 

Київської міської ради з пропозицією щодо розгляду та прийняття та 

затвердження Статуту територіальної громади міста Києва в новій редакції (з 

обов’язковим винесенням його на загальноміський референдум). 

 

Голосували: «за» - 22,  «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Про результати засідання "круглого столу" на тему: "Реформування 

ЖКГ: проблеми та шляхи їх вирішення» 

 

Слухали: Базіка О.М., який надав інформацію щодо засідання «круглого 

столу» на тему «Реформування житлово-комунального господарства: 

проблеми та шляхи їх вирішення», яке відбулося в Дніпровському районі 

міста Києва 12 квітня 2016 року. 

Вирішили: 

1. Прийняти за основу Звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації до Президента України, 

Верховної ради України, Київського міського голови та Київської міської 

ради стосовно реформування житлово-комунального господарства України, 

що додається. 

2. Доручити Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації доопрацювати в трьохденний термін зазначене 

Звернення з урахуванням пропозицій учасників розширеного засідання 



Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державної 

адміністрації та направити його в остаточній редакції до Президента України, 

голові Верховної ради України, Київському міському голові та Київській 

міській раді. 

3. Рекомендувати громадським радам при районних в місті Києві державних 

адміністрацій розглянути питання щодо реформування житлово-

комунального господарства та підтримати Звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до Президента 

України, Верховної ради України, Київського міського голови та Київської 

міської ради стосовно реформування житлово-комунального господарства 

України. 

 

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

 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про звернення громади селища Биківня стосовно допомоги та 

підтримки у справі захисту Биківнянського лісу» 

 

Слухали: Базіка О.М., який надав інформацію про ситуацію, що склалась 

навколо захисту Биківнянського лісу. 

Вирішили: 

Прийняти до уваги інформацію Базіка О.М. щодо ситуації, яка склалась 

навколо захисту Биківнянського лісу. 

Голосували: «за» - 22 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про відповідь голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Горбунова Я.В. на лист-пропозицію щодо участі членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в консультативно-дорадчих допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який зачитав лист голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Горбунова Я.В., стосовно участі членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в консультативно-дорадчих допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  

Взяти до відома інформацію стосовно участі членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в 

консультативно-дорадчих допоміжних органах при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (копія  листа додається). 

 



Голосували: «за» -22, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Голова         А.Павленко 

Секретар          Н.Черевко 


