
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 292 32 47 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/gromadskarada2017 

ПРОТОКОЛ № 6 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      16 листопада 2017 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні:  

24 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

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. 

 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 

24 члена Громадської ради із 35. Таким чином засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував ухвалити 

наступний проект порядку денного та регламент засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 
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2. Про почесні відзнаки Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Щодо інвентаризації забудов, земельних ділянок та ДПТ. 

Доповідачі: Смичок О.Б. 

Шашкіна Л.О. 

 

4. Про по адресний перелік капітальних та поточних ремонтних робіт 

асфальтного покриття загальних доріг та при будинкових територій 

(заслуховування інформації від директора КП «Шляхово-експлуатаційне 

управління Дніпровського району міста Києва») 

Доповідач: Смичок О.Б. 

 

5. Щодо роботи дитячих спортивних клубів, клубів загального розвитку та їх 

застосування за призначенням. 

Доповідачі: Кругляк М.С. 

Сергеєва Ю.Й. 

 

6. Про затвердження кандидатів в експерти Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

7. Щодо колективного звернення мешканців Дніпровського району м. Києва 

стосовно автостоянки на розі вулиць Райдужної та Марка Черемшини. 

Доповідач: Базік О.М. 

 

8. Щодо звернення Обслуговуючого кооперативу автостоянки "Дружба" про 

допомогу у захисті прав місцевої громади в частині місць постійного 

збереження особистого транспорту місцевої громади. 

Доповідач: Базік О.М. 

 

9. Про ситуацію щодо проблемної ділянки за адресою вул. А.Малишка, 9А 

Доповідач: Базік О.М. 

 

10.Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 



- для доповіді – до 5 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По дев'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

 

2. Про почесні відзнаки Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Щодо інвентаризації забудов, земельних ділянок та ДПТ. 

Доповідачі: Смичок О.Б. 

Шашкіна Л.О. 

 

4. Про по адресний перелік капітальних та поточних ремонтних робіт 

асфальтного покриття загальних доріг та при будинкових територій 

(заслуховування інформації від директора КП «Шляхово-експлуатаційне 

управління Дніпровського району міста Києва») 

Доповідач: Смичок О.Б. 

 

5. Щодо роботи дитячих спортивних клубів, клубів загального розвитку та їх 

застосування за призначенням. 

Доповідачі: Кругляк М.С. 

Сергеєва Ю.Й. 

 

6. Про затвердження кандидатів в експерти Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

7. Щодо колективного звернення мешканців Дніпровського району м. Києва 

стосовно автостоянки на розі вулиць Райдужної та Марка Черемшини. 

Доповідач: Базік О.М. 

 



8. Щодо звернення Обслуговуючого кооперативу автостоянки "Дружба" про 

допомогу у захисті прав місцевої громади в частині місць постійного 

збереження особистого транспорту місцевої громади. 

Доповідач: Базік О.М. 

 

9. Про ситуацію щодо проблемної ділянки за адресою вул. А.Малишка, 9А 

Доповідач: Базік О.М. 

 

10.Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По дев'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації " 

 

Слухали: Селюк І.М., яка надала звіт щодо відвідувань членами Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

засідань Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, що додається. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Шушакова Л.П., Личман О.С., 

Майоров В.Ю., Кругляк М.С. 

 

Вирішили:  



1. Попередити членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації про відповідальність згідно пункту 4.5 

Положення про Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

2. Членам Громадської ради, які пропустили засідання Громадської ради, 

надати до 01 грудня 2017, року у відповідності до п. 3.19. Регламенту 

Громадської ради, пояснення щодо причин їх відсутності на засіданнях 

Громадської ради. 

Взяти до відома, що відповідно до Регламенту Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у разі не 

виконання цього рішення зазначені пропуски будуть автоматично вважатись 

як такі, що здійснені без поважних причин. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селюк 

І.М. та голову комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з 

правоохоронними органами, захисту прав учасників АТО та членів їх сімей , 

антикорупційної та антирейдерської діяльності Віровцева В.Ю. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Друге питання порядку денного: 

"Про почесні відзнаки Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який проінформував, що на засіданні Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації від 03 листопада 2017 року, було прийнято рішення щодо 

встановлення почесної відзнаки Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації - Подяка, доручено комітету з питань 

Регламенту, законності, охорони громадського порядку, антикорупційної 

діяльності та люстраційних процесів на чергове засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації надати 

проект рішення про Положення про відзнаку Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та затверджено 

макет Подяки Громадської ради  при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, що додається. 

Нажаль на сьогоднішній день відсутній проект Положення про відзнаку 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Погодитись з рішенням Правління Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації про встановлення почесної 

відзнаки - Подяка Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (макет додається). 

2. Доручити Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до 01 грудня 2017 року затвердити Положення 



про відзнаку Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

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

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Третє питання порядку денного: 

" Щодо інвентаризації забудов, земельних ділянок та ДПТ " 

 

Слухали: Смичка О.Б., який поінформував, що комітети з питань майна, 

житлово-комунальної та транспортної інфраструктури та земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури не встигли в повному обсязі опрацювати 

інформацію щодо інвентаризації забудов, земельних ділянок та ДПТ та 

попросив перенести розгляд цього питання на наступне чергове засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації.  

 

Вирішили:  
1. Перенести розгляд питання щодо інвентаризації забудов, земельних 

ділянок та ДПТ на наступне чергове засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Доручити Секретаріату  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації внести в проект порядку денного 

наступного чергового засідання Громадської ради питання щодо 

інвентаризації забудов, земельних ділянок та ДПТ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради Селюк І.М. та голову комітету з питань майна, житлово-комунальної та 

транспортної інфраструктури Смичка О.Б. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Четверте питання порядку денного: 

"Про по адресний перелік капітальних та поточних ремонтних робіт 

асфальтного покриття загальних доріг та при будинкових територій 

(заслуховування інформації від директора КП «Шляхово-експлуатаційне 

управління Дніпровського району міста Києва»)" 

 

Слухали: Смичка О.Б., який поінформував, що комітет з питань майна, 

житлово-комунальної та транспортної інфраструктури  не встиг в повному 

обсязі опрацювати інформацію щодо адресного переліку капітальних та 

поточних ремонтних робіт асфальтного покриття загальних доріг та при 

будинкових територій та попросив перенести розгляд цього питання на 

наступне чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  

   

Вирішили:  



1. Перенести розгляд питання щодо адресного переліку капітальних та 

поточних ремонтних робіт асфальтного покриття загальних доріг та при 

будинкових територій на наступне чергове засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Доручити Секретаріату  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації внести в проект порядку денного 

наступного чергового засідання Громадської ради питання щодо адресного 

переліку капітальних та поточних ремонтних робіт асфальтного покриття 

загальних доріг та при будинкових територій. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради Селюк І.М. та голову комітету з питань майна, житлово-комунальної та 

транспортної інфраструктури Смичка О.Б. 

 

Голосували: «за» –  24, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

П'яте питання порядку денного: 

«Щодо роботи дитячих спортивних клубів, клубів загального розвитку та їх 

застосування за призначенням» 

 

Слухали: Кругляка М.С., який проінформував про рішення комітету з 

гуманітарних питань, духовності та моралі стосовно перенесення розгляду 

цього питання на перше півріччя 2018 року. 

    

Вирішили:  

1. Перенести розгляд питання щодо роботи дитячих спортивних клубів, 

клубів загального розвитку та їх застосуванню за призначенням на перше 

півріччя наступного року. 

2. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації внести зазначене питання до Плану 

роботи Громадської ради на наступний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради Селюк І.М. та голову комітету з гуманітарних питань, духовності та 

моралі Кругляка М.С.  

 

Голосували: «за» –  24, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про затвердження кандидатів в експерти Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Селюк І.М., яка надала інформацію, що до Секретаріату 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації надійшли заяви про включення до складу експертної групи від 

Пентєгова В.А, Машкова А.В., Бриня О.М., Кашаєва Д.Д., Арцибашевої С.І., 

Ковальчук І.М., Тихоневича О.А., Лейченка М.Ю., Уфімцевої М.В. Зазначені 

документи були направлені до профільних комітетів. Наразі Секретаріат 

отримав протокол від комітету з гуманітарних питань, духовності та моралі 



та копію протоколу від комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, згідно 

яких комітети пропонують затвердити експертами члена ГО "Давайте разом" 

Ковальчук І.М. та директора навчально-виховного комплексу "Домінанта" 

Уфімцеву С.В. 

 

В обговоренні прийняли участь: Віровцев В.Ю., Седченко І.В., Смичок 

О.Б., Комаренко С.В. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити експертами Ковальчук І.М. з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища та 

Уфімцеву С.В. з гуманітарних питань, духовності та моралі. 

2. Затвердити експертами Пентєгова В.А. з питань охорони громадського 

порядку, антикорупційної та антирейдерської діяльності, Машкова А.В. з 

питань житлово-комунальної інфраструктури, охорони громадського 

порядку, благоустрою, Бриня О.М. з питань охорони громадського порядку, 

антикорупційної та антирейдерської діяльності, розвитку підприємництва, 

благоустрою, майна, будівництва та архітектури та з гуманітарних питань, 

Кашаєва Д.Д. з питань охорони громадського порядку, антикорупційної та 

антирейдерської діяльності, благоустрою та з гуманітарних питань, 

Арцибашеву С.І. з питань благоустрою, майна, будівництва і архітектури, 

Лейченка М.Ю. з питань екології та охорони навколишнього середовища, 

Сергеєва В.В. з питань житлово-комунальної інфраструктури та будвництва, 

Гайдука В.Я. з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

3. Перенести розгляд заяви  Тихоневича О.А. на наступне засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації і здійснити його в присутності заявника. 

4. Доручити Секретаріату Громадської ради повідомити зазначених осіб 

щодо цього рішення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

5. Вказати головам комітетів з питань Регламенту, законності, взаємодії з 

правоохоронними органами, захисту прав учасників АТО та членів їх сімей, 

антикорупційної та антирейдерської діяльності Віровцеву В.Ю., з питань 

майна, житлово-комунальної та транспортної інфраструктури Смичку Б.О.,  з 

питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури Шашкіній Л.О., з 

питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Седченко І.В., з 

питань надзвичайних ситуацій, охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, 

підтримки волонтерського руху та вимушених переселенців Фоміних С.А. на 

незадовільну роботу щодо формування складу експертної групи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та на 

невиконання доручень щодо розгляду документів кандидатів на посаду 

експерта. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради Селюк І.М. 



 

Голосували: «за» –  24, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Щодо колективного звернення мешканців Дніпровського району м. Києва 

стосовно автостоянки на розі вулиць Райдужної та Марка Черемшини» 

 

Слухали: Базіка О.М., який поінформував, що до Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 07.09.2017 

надійшло колективне звернення мешканців Дніпровського району які 

зберігають особистий транспорт на автостоянці розташованій на  розі вулиць 

Райдужної та Марка Черемшини у Дніпровському районі  м. Києва про 

допомогу у захисті прав місцевої громади в частині місць постійного 

збереження особистого транспорту місцевої громади.    

       05.08.2017 року невідомі особи, спортивної зовнішності, прибули на 

зазначену вище автостоянку з метою вчинення протиправних дії щодо 

незаконного захоплення автостоянки. 

Наряди поліції, які прибували на неодноразові виклики, жодних дій щодо 

запобіганню вчинення правопорушення не вчиняли, а лише спостерігали за 

тим, як невідомі особи вчиняли дії, які перешкоджали здійсненню 

керівництвом автостоянки господарської діяльності. 

У зв’язку з істотними порушеннями чинного законодавства щодо 

місцевої громади, конфлікти інтересів та ознак корупційних дій, Базік О.М 

зпропонував звернутись до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації про проведення наради з відповідного питання за участі 

заступника голови КМДА, представника КП «Київтранспарксервіс», 

представника Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві, щодо 

дослідження законності намагань захоплення автостоянки, що розташована 

на земельній ділянці на розі вулиць Райдужної та Марка Черемшини у 

Дніпровському районі, площею 0,54 га  для будівництва, обслуговування та 

експлуатації тимчасової відкритої автомобільної стоянки (кадастровий номер 

8000000000:66:148:0147). 

Зазначені дії,  на думку Базіка О.М., нададуть можливості з’ясувати 

обставини подій та напрацювати комплекс заходів щодо захисту 

конституційних прав громади Дніпровського району м. Києва.  

 

 

В обговоренні прийняли участь: Смичок О.Б., Віровцев В.Ю. 

 

Вирішили: 

1. Звернутись до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

про проведення наради з відповідного питання за участі заступника голови 

КМДА, представника КП «Київтранспарксервіс», представника 

Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві, щодо дослідження законності 

намагань захоплення автостоянки, що розташована на земельній ділянці на 

розі вулиць Райдужної та Марка Черемшини у Дніпровському районі міста 

Києва, площею 0,54 га  для будівництва, обслуговування та експлуатації 



тимчасової відкритої автомобільної стоянки (кадастровий номер 

8000000000:66:148:0147) (звернення додається) 

2. Секретарю Громадської ради  направити зазначене звернення до 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в триденний 

термін. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  24, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

Восьме питання порядку денного: 

«Щодо звернення Обслуговуючого кооперативу автостоянки "Дружба" про 

допомогу у захисті прав місцевої громади в частині місць постійного 

збереження особистого транспорту місцевої громади» 

 

Слухали: Базіка О. М., який запропонував звернутись   з відкритим листом 

до Київського міського голови, голови виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) Кличка В.В. про проведення 

наради з  питання щодо захисту конституційних прав членів обслуговуючого 

кооперативу автостоянки «Дружба» за участю голови Постійної комісії 

Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування Міщенка О.Г., профільного заступника голови КМДА, 

профільного заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, керівника КП «Київпастранс», представника КП 

«Київблагоустрій», керівника Головного територіального управління юстиції 

у місті Києві, керівника Головного управління Національної поліції у м. 

Києві, депутатів Київради Криворучко Т.Г., Березнікова О.І. та інших 

зацікавлених посадових осіб. 

Шашкіну Л.О. , яка надала інформацію стосовно необхідності звернення до 

голови Київської міської державної адміністрації щодо захисту 

конституційних прав громади Дніпровського району міста Києва. 

 

 

В обговоренні прийняли участь: Комаренко С.В., Сергєєв В.В. 

 

Вирішили:  
1. Затвердити Звернення до Київського міського голови, голови виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Кличка В.В щодо захисту конституційних прав членів обслуговуючого 

кооперативу автостоянки «Дружба», що додається. 

2. Затвердити Звернення до Київської місцевої прокуратури №4 про 

правомірність дій керівників та представників комунальних підприємств 

міста Києва, Дніпровського РВДВС міста Києва Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві, поліції за фактами порушення 

конституційних прав мешканців Дніпровського району м. Києва, 

самоправства, умисного пошкодження майна та інших порушень під час 

знищення майна ОКА «Дружба» та відповідно до заяви ОКА «Дружба» про 

вчинення злочину, що додається. 

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21
http://kmr.gov.ua/uk/comisii/21


3. Секретарю Громадської ради  направити зазначене звернення до 

Київського міського голови, голови виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) Кличка В.В та до Київської 

місцевої прокуратури №4  в триденний термін. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 1, «утрималися» – 0 

 

Дев'яте питання порядку денного: 

«Про ситуацію щодо проблемної ділянки за адресою вул. А.Малишка, 9А» 

 

Слухали: Базіка О.М., який поінформував, що  забудовник ПП «Райдуга» 

розповсюджує неправдиву інформацію про нібито проведені підготовчих 

робіт на майданчику з 2008 по 2009 роки. Жодного свідка проживаючого у 

прилеглих до спірного майданчика будинках не має, відповідна документація  

не надається. Ствердження про чинність дозволу на виконання будівельних 

робіт № 0298-Дн/Р від 23.04.2008 безпідставне.      

  

В той час Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 

ухиляється від розгляду проблемного питання чим виказує корупційну 

складову у діях попередніх та існуючих чиновників інспекції. 

Відповідно ситуації щодо проблемної земельної ділянки за адресою: вул. 

Малишка, 9-А, зібрані станом на 16.11.2017, Базік О.М. запропонував 

наступні дії: 

 запропонувати представникам будинку на прибудинковій 

території якого ПП «Райдуга» намагається розпочати будівництво, 

звернутись з заявою до НАБУ;  

 мешканцям мікрорайону звернутись до суду про порушення їх 

прав та незаконне будівництво, терміново підготувати місцеву 

ініціативу з відповідного питання, що надасть можливість на 

найближчому засідання Київської міської ради розглянути питання 

проблемної забудови; 

 повторно підготувати запит до усіх керівників фракцій  Київської 

міської ради про розгляд звернення громадської ради щодо питання 

проблемної забудови по вул. Малишка, 9-А, як невідкладне на 

пленарне засідання міської ради 14.09.2017. 

 

Вирішили: 

1. Запропонувати представникам будинку, на прибудинковій території якого 

ПП «Райдуга» намагається розпочати будівництво, звернутись з заявою до 

НАБУ. 

2. Запропонувати мешканцям мікрорайону звернутись до суду про 

порушення їх прав та незаконне будівництво, терміново підготувати місцеву 

ініціативу з відповідного питання, що надасть можливість на найближчому 

засідання Київської міської ради розглянути питання проблемної забудови. 

3. Повторно направити звернення Громадської ради до усіх керівників 

фракцій  Київської міської ради про розгляд звернення громадської ради 



щодо питання проблемної забудови по вул. Малишка, 9-А, як невідкладне на 

пленарне засідання міської ради. 

4. Секретарю Громадської ради Селюк І.М. спільно з головою комітету з 

питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури Шашкіною Л.О. 

донести зазначене рішення до ініціативної групи мешканців по вул. 

А.Малишка,9 та Дарницького б-ру, 4. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  22, «проти» – 0, «утрималися» – 2 

 

Десяте питання порядку денного: 

«Про заяву члена Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Миронової З.М.» 

 

Слухали: Павленка А.М., який оголосив заяву члена Громадської ради 

Миронової Зої Михайлівни, представника Громадської організації 

«Материнська любов» до голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації про вихід з Громадської ради 

за власним бажанням. 

 

Вирішили:  

Відповідно до пункту 4.5 Положення про Громадську раду при Дніпровській 

в місті Києві державній адміністрації припинити членство у Громадській раді 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

представника Громадської організації «Материнська любов» Миронової Зої 

Михайлівни. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Одинадцяте питання порядку денного: 

«Про внесення змін до Положення про Секретаріат Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який вніс пропозицію внести зміни до пункту 4 

Положення про Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, а саме викласти пункт 4 Положення про 

Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації в такій редакції: 

"4. Секретаріат утворюється у складі: секретар ГР, секретарі комітетів ГР та 

представник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Очолює Секретаріат секретар ГР. Заступником керівника Секретаріату ГР є 

представник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації." 

 

 

 



Вирішили:  

1. Внести зміни до пункту 4 Положення про Секретаріат Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: 

"4. Секретаріат утворюється у складі: секретар ГР, секретарі комітетів ГР та 

представник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Очолює Секретаріат секретар ГР. Заступником керівника Секретаріату ГР є 

представник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації." 

2. Ввести до складу Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та затвердити на посаду 

заступника керівника Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації головного спеціаліста відділу 

з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Кириченко Ольгу 

Михайлівну. 

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

 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради     _______________ А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


