
 

ПРОТОКОЛ  

проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади 

та громадськості "Велика столиця - 2018" в Дніпровському 

районі міста Києва   
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                      09 листопада 2017 року, 16.00 

 

Загальна кількість присутніх: 196 чоловік (списки додаються). 

Запрошені:  

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчук П.В. 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В. 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П. 

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М. 

голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) Назаренко Б.С. 

 

Виступили: Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленко А.М., який представив голову 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчука 

П.В., заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородню А.В. та голову Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) 

Назаренка Б.С., ведучого Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018". Павленко А.М. запропонував формат 

проведення Форуму та його регламент; 

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчук П.В., який привітав учасників Форуму комунікативних стратегій 

місцевої влади та громадськості "Велика столиця - 2018"; 

голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)Назаренко Б.С., який надав 

коротку інформацію щодо Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та 

повідомив, що Форум комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018" в Дніпровському районі міста Києва 

восьмий за рахунком і що всі пропозиції та проблемні питання будуть 

внесені до відповідного протоколу та використані в роботі Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) та Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації в 2018 році.  

 



Вирішили:  
1. Розпочати проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості "Велика столиця - 2018" в Дніпровському районі міста Києва. 

2. Доручити секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М. внести до протоколу всі пропозиції 

та проблемні питання від громадськості. 

 

Пропозиції та проблемні питання від виступаючих на Форумі: 

 

Базік О.М. 

1. Відновити роботу районних рад в місті Києві з усіма повноваженнями, 

необхідними для повноцінного функціонування районів.   

2. Відновити повноцінний інститут виконавчої влади після створення 

районних рад в місті Києві.  

3. Повернути у комунальну власність та ефективно використовувати усі 

підприємства, які надають киянам комунальні послуги, та забезпечити 

доступність зазначених послуг киянам (Київенерго, Київводоканал тощо) 

4. У місті Києві містобудівна діяльність повинна відбуватись відповідно до 

містобудівного законодавства, а не за маніпуляційними  рішеннями міських 

чиновників.        

5. Припинити забудову рекреаційних та історичних зон міста, точкову 

забудову мікрорайонів міста, суворо дотримуватись нормативних вимог 

щодо функціонального призначення земельних ділянок.  

6. Реконструювати та побудувати сучасну транспортну інфраструктуру міста 

для можливості подальшого розвитку житлового будівництва. Без 

модернізації транспортної інфраструктури подальше будівництво 

заборонити.         

7. Побудувати завод по переробці побутових відходів в зв'язку з тим, що 

місто знаходиться на межі екологічної катастрофи.  

8. Відповідно вимог медичної реформи, створити у місті Києві десять 

госпітальних округів. Дієво надавати фінансову підтримку при лікуванні 

пільгових категорій населення  та пенсіонерів міста. 

9. Відновити щомісячні дотації сім’ям загиблих учасників бойових дій.     

10. Відновити проведення поточних ремонтів квартир сімей загиблих 

учасників бойових дій.              

11. Відновити зубне протезування сімей загиблих учасників бойових дій. 

 

Седченко І.В. 

1. Вдосконалити систему управління галуззю охорони здоров'я:  

 визначити  ризики з якими пов’язано розширення автономії закладів 

охорони здоров’я; 

 розшифрувати поняття «Єдиний медичний простір» з вказанням 

всього переліку закладів охорони здоров’я, незалежно від форм 

власності, які можуть входити в його структуру; 

 координацію діяльності та методичне керівництво закладами ПМСД 

та вторинної амбулаторної медичної допомоги залишити на рівні 

районних управлінь охорони здоров’я, вторинної стаціонарної, 



третинної, спеціалізованої – здійснювати Департаментом охорони 

здоров’я при КМДА.  

2. Вдосконалити механізми фінансування закладів охорони здоров’я всіх 

рівнів надання медичної допомоги:   

   створити дієву систему державно-приватного партнерства; 

 створити муніципальну страхову компанію та відпрацювати систему 

мотивацій для добровільного медичного страхування.  

Наприклад: відповідно до категорії населення Київрада може прийняти 

рішення стосовно часткової оплати страхового полісу з міського 

бюджету. 

 3. Забезпечити подальший розвиток первинної ланки надання медичної 

допомоги: 

 визначити роль приватних клінік - суб’єктів підприємницької 

діяльності в наданні ПМСД; 

 скласти план розвитку амбулаторій лікарів загальної практики 

сімейної медицини з урахуванням забудови мікрорайонів м. Києва 

мережі. Взяти за гасло «В кожному мікрорайоні та житловому масиві 

– амбулаторія». 

 4. Забезпечити розвиток вторинної ланки надання медичної допомоги: 

 в великих містах з населенням більше ніж 1 мільйон повинно бути 

введено поняття вторинна амбулаторна медична допомога; 

 основним критерієм, на базі якого повинен бути створений 

госпітальний округ, повинна бути можливість отримання пацієнтом 

повного об’єму необхідної медичної допомоги на території цього 

округу у відповідності з медичними протоколами. 

5. Забезпечити соціальний захист медичних працівників: 

 розробити та прийняти Київрадою цільову програму будівництва 

соціального житла для медичних працівників;  

 створити в м. Києві фонд службових квартир для медичних 

працівників. Забезпечити створення гуртожитків як тимчасового 

житла молодим спеціалістам та медичним працівникам, які не 

забезпечені індивідуальними квартирами, в т. ч. які прибувають у м. 

Київ з інших регіонів України;  

 забезпечити виділення місць в дитячих дошкільних закладах для 

дітей медичних працівників; 

 постійно корегувати рівень заробітної плати медичних працівників до 

середнього рівня заробітної плати по м. Києву. Формувати надбавки 

до заробітної плати медичних працівників на підставі особистого 

внеску кожного в досягнення очікуваних результатів праці;  

 розробити перелік заходів по захисту медичних працівників від 

посягань на їх життя і здоров'я під час виконання ними службових 

обов'язків. 

Шашкіна Л.О. 

1. Існуючий проект будівництва транспортного сполучення лівобережних 

підходів Подільського мостового переходу (ПМП) руйнівний для 

екологічного простору Райдужного масиву, зокрема природного озера 

Радунка. 



В зв'язку з цим необхідно обов'язково владі не приймати запропонований 

проект ДПТ без результатів оцінки альтернативних варіантів проекту 

будівництва лівобережних підходів Подільсько-Воскресенського мосту з 

урахуванням  дійсної демографічної і транспортної ситуації в Києві, 

тенденцій і ризиків розвитку міста, побажань від громади міста. Відправити 

документ на доопрацювання з громадськими обговореннями.  

Забезпечити на наступні 3 роки першочерговість і абсолютний пріоритет при 

будівництві Подільсько-Воскресенського мосту громадського (трамвай та 

метро) та велосипедного транспорту. Киянам не потрібні затори, киянам 

потрібна зручна та інтегрована система громадського транспорту та чисте 

повітря! 

Визнати потреби громади на рекреаційні зони, чисте повітря і відпочинок, що 

полягає у збереженні екосистеми території навколо озера Радунка, 

недопущення підвищення рівня шуму і забруднення атмосфери, ґрунтів та 

водойми, що очікуються як наслідок від руху та викидів від трафіку в 95 тис. 

автомобілів на добу. 

2. Не приймати запропоновані плани будівництва нових висоток без 

проведення широких громадських обговорень щодо детального плану 

території відповідно до чинних процедур українського законодавства. 

Доручити проведення громадських слухань відповідним департаментам 

КМДА та структурним підрозділам районних в місті Києві державних 

адміністрацій. 

3. Презентувати та обговорити з місцевою громадою всі заплановані питання 

перетину доріг, пішохідних переходів, безпеку пересування для мешканців та 

гарантування інклюзивності для осіб з особливими потребами. 

Мальчевський М.І. 

1. Забезпечити допомогу державної влади підприємцям (дешеві кредитні 

програми, прості, швидкі та прозорі процедури оформлення землі та 

власності. 

2. Забезпечити довгострокову оренду з правом викупу (мінімум 15-20 років) 

всіх без виключення комунальних приміщень. 

3.  Забезпечити розгляд та затвердження комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд та пересувної торгівлі в Дніпровському районі міста 

Києва. Ця схема повинна бути підготовлена не тільки чиновниками КМДА, а 

й в тісному контакті з підприємцями, активними громадськими діячами 

району, асоціацією підприємців, профсоюзів і т.ін. 

Гайдай В.В. 

1. Вирішити питання щодо проведення капітального ремонту будівлі  

та ремонту харчоблоку  з заміною обладнання ДНЗ № 702, вул. Алма-

Атинська, 111-а до ПЕСР 2018. 

2. Вирішити питання щодо проведення капітальних ремонтів фасадів та 

колон будинків  97/1, 99/2, 103/1 по вул. Алма-Атинській до ПЕСР 2018.  

3. Вирішити питання щодо будівництва дороги для з’єднання вулиць О. 

Довбуша  з Броварським проспектом. 

Чунаєв О. 

1. Ліквідувати незаконно побудовану автомийку за адресою вул.Ентузіастів, 

1-б. 



Прус Ю.О. 

1. Забезпечити реконструкцію стадіону СЗШ 201 у відповідності до проекту 

узгодженому з громадськістю. 

2. Вирішити питання щодо заміни каналізаційних труб ДНЗ 461. 

Горбачов С.І. 
1. Вирішити питання надання освітянам службового житла. У Києві зараз - 

перенасичений ринок пропозиції первинного житла, що дозволяє оголосити 

відкритий тендер для забудовників, щоб придбати декілька багатоквартирних 

будинків у різних районах міста для працівників бюджетної сфери. Це житло 

має бути комунальною власністю і надаватися виключно на той період, доки 

людина працює на певній посаді в бюджетній сфері.  

2. Громадський бюджет Києва показав, що існує величезний запит активної 

частини киян на відповідальну участь у прийнятті рішень про використання 

бюджетних коштів. Запропонувати Київраді збільшити фінансування 

Громадського бюджету.  

3. Проекти, які подані на Громадський Бюджет-2 - це величезний масив 

безцінної інформації, яку  Київрада КМДА має обов'язково врахувати при 

створенні бюджету наступного року.  

4. Велика кількість проблем, які виникають у районі, пов'язані з нестачею 

оперативніої та повної інформації про проблеми району та дії влади. Тому 

потрібен постійний і надійний канал комунікації: районна газета, локальний 

телеканал тощо. Майданчиками для подібних локальних каналів могли б 

стати мережі локальних інтернет-провайдерів, покриття яких - майже вся 

територія району. 

Комлєв С.І. 

1. Розробити програму розвитку "Гідропарку". 

Русанова Ю. 

1. Вирішити проблему з опаленням будинків за адресами: вул. Будівельників, 

34/1, 36, 38/14. Шляхом фінансування утеплення будинків за програмою 

70∕30 та дозволити, в якості експерименту, сплачувати 30 відсотків з 

плати на утримання будинку та прибудинкової території (із складової на 

поточний ремонт). 

Лапін О.О. 

1. Розробити комплексну міську програму стосовно навчання та всебічної 

підготовки загонів територіальної оборони. 

Фоміних С.А. 

1. Розробити та впровадити детальну програму впровадження системи 

відеонагляду біля дитячих навчальних закладів. 

2. Забезпечити  в районах міста Києва окремі контейнери для небезпечних 

відходів (ртутні лампи, батарейки і т.і). 

Бєрєзін О. 

1. Створити невеликі осередки з охорони правопорядку на базі ОСН. 

2. Відновити фінансування громадських формувань з охорони правопорядку. 

Кругляк М.С. 

1. Забезпечити дотримання заборони щодо збирання благодійних внесків в 

освітніх закладах. 

2. Створити консультативно-дорадчу раду щодо духовності при КМДА. 



Фельдман Є. 

1. Припинити незаконну забудову Андріївського узвозу. 

Аракелян А. 

1. Вдосконалити транспортну інфраструктуру в районі м. Лівобережна. 

Відсутність "карманів" для громадського транспорту - наслідок постійні 

пробки в годину пік. 

2. Вирішити проблему забудови набережної Дніпра в районі мікрорайону 

Микільська Слобідка (УкрБуд). Відсутність повноцінного доступу до 

набережної для мешканців мікрорайону, недотримання норм будівництва 

(ДБН), а саме додержання відстані від водойми. 

Бурля О.Ю. 

1. Вирішити питання щодо надання дозволу на переробку опалювальної 

системи з метою переходу з централізованої на локальну опалювальну 

ситему. 

2. Унеможливити надання адреси декільком об'єктам нерухомості (одна і та 

ж адреса для житлових будинків та комерційних будівель пр-т Ватутіна 2, 

2А). 

3. Розглянути питання щодо незаконного зайняття ТЦ "Ашан" на 

Райдужному масиві прибережної зони. 

Мітюк С.О. 

1. Здійснити обстеження аварійного стану козирьків входу (виходу) до 

під'їздів житлових будинків та внести до бюджету кошти на їх ремонт. 

2. Збільшити в бюджеті міста кошти на ремонт асфальтного покриття у 

дворах житлових будинків після робіт по ремонту теплових мереж. 

3. Поруч з під'їздами житлових будинків, на зупинках громадського 

транспорту  встановити урни для сміття. 

4. Покращити технічне забезпечення приміщень районних державних 

адмінстрацій міста Києва для проведення публічних тематичних заходів. 

Паренюк А. 

1. Забезпечити постійний моніторинг розподілу та економії коштів 

державного та місцевого бюджетів в освітянській галузі. 

2. Здійснювати тренінги з бюджетування закладів освіти для директорів 

автономних  шкіл та дитсадків. 

3. Створити алгоритм з делегування повноважень (фінансових функцій РУО) 

автономним закладам освіти. 

4. Переглянути штатні розклади закладів освіти та моніторинг фінансів - на 

сайтах, з метою обрання 20% закладів освіти м. Києва у пілотний проект 

КМДА щодо імплементації реформ освіти та децентралізації. 

5. Реалізувати пілотний проект з фінансової автономії закладів освіти у м. 

Києві (20%). 

Віровцев В.Ю. 

1. Створити ініціативну групу при Громадських радах КМДА та РДА по 

прийняттю правил проведень громадських слухань на їх базі. 

2. Посилити громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів 

міста Києва.  

Степаненко В.І. 

1. Покращити інформаційну політику РДА шляхом: 



 розміщення на сайті РДА новин з різних житлових масивів району; 

 залучення активних громадських ініціатив та телевізійних компаній 

районного значення до поширення новин та матеріалів з 

життєдіяльності району. 

2. Забезпечити регулярні зустрічі голів РДА м. Києва не тільки з партійним 

або депутатським активом, а й, насамперед, громадським (ГО, громадські 

активісти). 

3. Забезпечити залучення громадян до обговорення проектів рішень, що 

стосуються їх місцевості проживання ще на етапі їх розробки. 

4. Покращити обізнаність населення про свої дії та дії органів влади при 

надзвичайних ситуаціях, ДТП, терактах, оголошення воєнного стану 

(проведення тренінгів, в тому числі основ домедичної допомоги, навчань з 

відпрацюванням практичних ситуацій із залученням громадськості масивів). 

5. Покращити озеленення та благоустрій внутрішньоквартальних  проїздів та 

пішохідних доріжок. 

6. Створити "острівки безпеки" в місцях потенційних ДТП. 

Гайдук В.Я. 
1. Провести реєстрацію речових прав всього нерухомого майна комунальної 

власності м. Києва (земельні ділянки, будівлі, споруди, об’єкти 

незавершеного будівництва, підприємства); 

2. Зобов’язати РДА вести облік, здійснювати інвентаризацію та реєстрацію 

об’єктів нерухомості які розташовані  на території району у тому числі 

комунальної власності м. Києва. Передбачити в бюджеті кошти на розвиток 

інфраструктури та фінансування робіт пов’язаних з оформленням 

землевпорядної та іншої документації. 

3. Прийняти рішення про безоплатну реєстрацію майнових прав 

приватизованих квартир, при чому оформлення здійснювати на основі 

документів - свідоцтва (2-й екземпляр) які обліковуються в РДА, за згодою 

(офіційним підтвердженням прав) з власниками. 

4. Внести проект рішення КМР про ставку податку на нерухомість у 2018 

році на рівні 0,1 % (сьогодні – 0,75). Дане рішення стимулюватиме процес 

реєстрації житлової нерухомості. Ставка податку прив’язана до мінімальної 

заробітної плати, яка за пропозицією Уряду збільшена вдвічі і буде ще 

збільшена у 2018 році.  

  

 

  

  

Голова 

Громадської ради  при  

виконавчому органі   

Київської міської ради  

(Київській міській  

державній адміністрації)                           ________________ Б.С. Назаренко  

 



 

 

Голова 

Громадської ради  при 

Дніпровській районній  

в місті Києві державній  

адміністрації                             _______________  А.М. Павленко 

 

 

 

 

Секретар                                                      ________________  І.М. Селюк 

 


