
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

Протокол № 9 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, бул. Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                                                                      07 грудня  2017 року                

 

Всього членів Правління – 10 чол. 

Присутні члени Правління: Павленко А.М., Базік О.М., Віровцев В.Ю., Селюк І.М., 

Шашкіна Л.О., Седченко І.В., Мальчевський М.І., Фоміних С.А., Смичок О.Б., 

Кругляк М.С. 

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. 

члени Громадської ради: Майоров В.Ю. 

експерти Громадської ради: Сергєєв В.В., Гайдук В.Я. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про підсумки Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості 

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

Доповідач: Павленко А.М. 

 

2. Про проект Плану роботи Громадської ради  при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2018 рік.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Про звернення Громадської ради  при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до Київської міської ради. 

Доповідач: Базік О.М. 

 

4. Про скликання чергового засідання Громадської ради  при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 



5.Різне. 

 

 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По другому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По четвертому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 1 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про підсумки Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості 

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

  

Слухали: Павленка А.М., який надав інформацію щодо підсумків Форуму 

комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця-2018», 

який пройшов в Дніпровському районі міста Києва. 

 

В обговоренні питання прийняли участь: Базік О.М.  

 

Вирішили: 

1. Взяти до відома інформацію Павленка А. М. щодо підсумків Форуму 

комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця-2018» у 

Дніпровському районі міста Києва. 

2. Затвердити протокол Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та 

громадськості «Велика Столиця-2018», що додається. 

3. Зобов’язати комітети Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації врахувати пропозиції громадськості щодо шляхів вирішення 

нагальних проблем економічного, соціального та культурного розвитку Дніпровського 

району міста Києва, висунутих на Форумі  комунікативних стратегій місцевої влади 

та громадськості «Велика Столиця-2018» у Дніпровському районі міста Києва. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільних заступників голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

 

Голосували:     

За: одноголосно 

   

Друге питання порядку денного: 

" Про проект Плану роботи Громадської ради  при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2018 рік " 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував порядок підготовки проекту Плану 

роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2018 рік. 



 

В обговоренні питання прийняли участь: Смичок О.Б. 

 

Вирішили: 

1. Комітетам Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації до 11 грудня 2017 року включно надати пропозиції по кожному розділу 

Плану роботи Громадської ради, з урахуванням не виконаних заходів Плану роботи 

Громадської ради на друге півріччя 2017 року, а також пропозицій громадськості 

висунутих на Форумі комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості 

«Велика Столиця-2018», який пройшов в Дніпровському районі міста Києва 09 

листопада 2017 року. 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації узагальнити зазначені пропозиції та підготувати проект Плану роботи 

Громадської ради на 2018 рік для розгляду на черговому засіданні Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адмінстрації. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації розіслати до 14 грудня 2017 року включно підготовлений проект Плану 

роботи Громадської ради на 2108 рік всім членам та експертам Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адмінстрації. 

4. Визначити доповідачем на засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адмінстрації з цього питання секретаря Громадської ради 

Селюк І. М. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адмінстрації Павленка А.М. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Третє питання порядку денного: 

"Про звернення Громадської ради  при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації до Київської міської ради" 

 

Слухали: Базіка О.М., який запропонував прийняти звернення до Київської міської 

ради стосовно кооперативів, які виконують функцію збереження особистого 

транспорту, створені як самоврядні організації членами територіальної громади м. 

Києва. 

 

В обговоренні питання прийняли участь: Павленко А.М., Седченко І.В., 

Мальчевський М.І., Віровцев В.Ю., Гайдук В.Я., Сергєєв В.В.  

 

Вирішили:  

1. Затвердити звернення до профільного комітету Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно 

кооперативів, які виконують функцію збереження особистого транспорту, створені, як 

самоврядні організації, членами територіальної громади м. Києва, що додається. 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації направити зазначене звернення адресату. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Базіка О.М. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Четверте питання порядку денного: 

"Про скликання чергового засідання Громадської ради  при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував провести чергове засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 14 грудня 2017 

року і виніс наступний проект Порядку денного: 

1. Про стан виконавської дисципліни в Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

Доповідачі: Селюк І.М., Кириченко О.М. 

2. Про зміни до складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з соціальних та гуманітарних питань 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про створення групи оперативного реагування Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Павленко А.М., Віровцев В.Ю. 

5. Про експертів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Доповідач: Селюк І.М. 

6. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2018 рік 

Доповідач: Селюк І.М. 

7. Про інвентаризацію забудов, земельних ділянок та ДПТ 

Доповідачі: Смичок О.Б., Шашкіна Л.О. 

8. Про по адресний перелік капітальних та поточних ремонтних робіт асфальтного 

покриття загальних доріг та при будинкових територій 

Доповідач: Смичок О.Б 

9. Про  продаж та/або здачу  у довгострокову оренду державного комунального майна, 

що розташоване у Дніпровському районі міста Києва 

Доповідач: Мальчевський М.І. 

10. Про незаконні захоплення у Дніпровському районі міста Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування правоохоронних 

органів на подібні злочини дії. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

11. Про реалізацію державної політики забезпечення квартирами та можливістю 

реалізації індивідуального житлового будівництва учасників АТО та членів їх сімей. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

12. Про використання нежитлових приміщень, які передані в орендне користування 

відповідно до Положення «Про оренду майна комунальної власності територіальної 



громади міста Києва» та приведення до відповідності договорів оренди, термін дії 

яких скінчився. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

13. Про виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів, 

отриманих від плати за обслуговування житлового будинку та прибудинкової 

території, а також заслуховування інформації стосовно підготовки житлового фонду 

до опалювального періоду та складення актів – готовності будинків до осінньо-

зимового періоду. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

14. Різне 

 

В обговоренні взяли участь: Смичок О.Б., Мальчевський М.І., Віровцев В.Ю., Базік 

О.М. 

 

Вирішили:  

Провести засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 14.12.2017 р. о 16-00, за адресою: бул. Праці, 1/1, каб. 317. з 

наступним Порядком денним: 

1. Про стан виконавської дисципліни в Громадській раді при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

Доповідачі: Селюк І.М., Кириченко О.М. 

2. Про зміни до складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про заступника голови складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з соціальних та гуманітарних питань 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про створення групи оперативного реагування Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Павленко А.М., Віровцев В.Ю. 

5. Про експертів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Доповідач: Селюк І.М. 

6. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2018 рік 

Доповідач: Селюк І.М. 

7. Про інвентаризацію забудов, земельних ділянок та ДПТ 

Доповідачі: Смичок О.Б., Шашкіна Л.О. 

8. Про по адресний перелік капітальних та поточних ремонтних робіт асфальтного 

покриття загальних доріг та при будинкових територій 

Доповідач: Смичок О.Б 

9. Про  продаж та/або здачу  у довгострокову оренду державного комунального майна, 

що розташоване у Дніпровському районі міста Києва 

Доповідач: Мальчевський М.І. 

10. Про незаконні захоплення у Дніпровському районі міста Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування правоохоронних 

органів на подібні злочини дії. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

11. Про реалізацію державної політики забезпечення квартирами та можливістю 



реалізації індивідуального житлового будівництва учасників АТО та членів їх сімей. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

12. Про використання нежитлових приміщень, які передані в орендне користування 

відповідно до Положення «Про оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва» та приведення до відповідності договорів оренди, термін дії 

яких скінчився. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

13. Про виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів, 

отриманих від плати за обслуговування житлового будинку та прибудинкової 

території, а також заслуховування інформації стосовно підготовки житлового фонду 

до опалювального періоду та складення актів – готовності будинків до осінньо-

зимового періоду. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

14. Різне 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

П'яте  питання порядку денного: 

" Про звернення мешканців будинку 12/92 по вул. Перова" 

 

Слухали: Базіка О.М., який ознайомив членів Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з листом мешканців буд. 

12/92 по вул. Перова щодо спірної забудови прибудинкової території. 

 

Вирішили:  
1. Звернутись до голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчука П.В. про створення робочої групи щодо спірної забудови прибудинкової 

території по вул. Перова, 12/92 (звернення додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Базіка О.М. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Шосте  питання порядку денного: 

" Про звернення мешканки мікрорайону "Березняки" Ковальчук І.М." 

 

Слухали: Базіка О.М., який ознайомив членів Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації зі зверненням мешканки 

мікрорайону "Березняки" Ковальчук І.М. стосовно конфлікту між мешканцями 

мікрорайону "Березняки" та забудовником рекреаційної зони по вул. Миколайчука 

ТОВ "Джиті Констракшин" (звернення додається). 

 

Вирішили:  

1. Звернутись до голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчука П.В. щодо створення робочої групи стосовно конфлікту між 

мешканцями мікрорайону "Березняки" та забудовником рекреаційної зони по вул. 



Миколайчука ТОВ "Джиті Констракшин". 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Базіка О.М. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                                _____________   А.М.Павленко 

 

 

Секретар                                                                              ________________  І.М. Селюк  

 

 


