
 

 

 

 

 

  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 № 7 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      14 грудня 2017 року, 15.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 34 особи. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації 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 

18 членів Громадської ради із 34. 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» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступним проектом порядку денного та регламентом засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 
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ухваленого Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 07 грудня 2017 року, протокол №9: 

1. Про стан виконавчої 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 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 

 

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; 

По десятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По одинадцятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По дванадцятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По тринадцятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Базік О.М., Віровцев В.Ю. 

 

Вирішили:  

1. У зв’язку з відсутністю голови профільного комітету, доповідача з 

заначених питань Смичка О.Б. перенести розгляд питань:   

-  "Про інвентаризацію забудов, земельних ділянок та ДПТ"; 

- "Про по адресний перелік капітальних та поточних ремонтних робіт 

асфальтного покриття загальних доріг та при будинкових територій"; 

- "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. 



- "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" на 2018 рік. 

2. 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 

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 продаж та/або здачу у довгострокову оренду комунального майна, що 

розташоване у Дніпровському районі міста Києва 

Доповідач: Мальчевський М.І. 

8. 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. 

9. Про реалізацію державної політики забезпечення квартирами та 

можливістю реалізації індивідуального житлового будівництва учасників 

АТО та членів їх сімей. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

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

 

Перше питання порядку денного: 

"Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації " 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував заслухати 

заступника керівника Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Кириченко О.М., а доповідь 

Селюк І.М. перенести на наступне засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в зв’язку з її 

відсутностю з поважних причин. 

 

Вирішили:  

1. Перенести доповідь Селюк І.М. на наступне засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Інформацію заступника керівника Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Кириченко О.М. 

взяти до відома (додається). 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації вжити дієвих заходів щодо організації діловодства в 

Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації у відповідності до норм, встановлених Положенням про 

Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації та Інструкцією з діловодства в Громадській раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Першому заступнику голови посилити контроль за виконанням рішень 

профільними заступниками голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та головами комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

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

 

Друге питання порядку денного: 

«Про зміни до складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який поінформував членів 

Громадської ради щодо заяв Негоди О.В., Ковальчук І.М., Кругляка М.С. 

 

Вирішили: 

1. Взяти до відома заяву Негоди Олександра Володимировича щодо його 

відмови від входження до складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації (додається). 

2. Рекомендувати голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчуку П.В. ввести своїм розпорядженням до складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації представника Громадської організації "Давайте разом" 

Ковальчук Ірину Миколаївну. 

3. Взяти до відома заяву голови комітету з гуманітарних питань, духовності 

та моралі Кругляка Михайла Суреновича щодо виходу зі складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

(додається). 

4. Рекомендувати голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчуку П.В. ввести своїм розпорядженням до складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації представника Громадської організації "Київська мрія" 

Шишанова Сергія Миколайовича. 

5. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. в триденний термін надати зазначене 

рішення Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

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

 

Третє питання порядку денного: 

«Про заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з соціальних та гуманітарних питань» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував обрати 



заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з соціальних та гуманітарних питань Седченко 

Ірину Володимирівну, голову комітету з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту населення. 

 

Вирішили: 

1. Обрати заступником голови Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації з соціальних та гуманітарних питань 

Седченко Ірину Володимирівну, голову комітету з питань охорони здоров'я 

та соціального захисту населення. 

2. Заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з соціальних та гуманітарних питань Седченко 

Ірині Володимирівні взяти під особистий контроль проведення засідання 

комітету з гуманітарних питань, духовності та моралі щодо обрання його 

голови. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

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

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про створення групи оперативного реагування Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали:  

 голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М. про обґрунтування створення 

робочої групи оперативного реагування на виникнення резонансних 

проблемних ситуацій в Дніпровському районі міста Києва. 

Віровцева В.Ю., який запропонував наступний склад робочої групи 

оперативного реагування на виникнення резонансних проблемних ситуацій в 

Дніпровському районі міста Києва: 

Віровцев Володимир Юрійович, Седченко Ірина Володимирівна, Фоміних 

Сергій Амосович, Бондар Володимир Васильович, Шашкіна Людмила 

Олексіївна, Смичок Олег Борисович, Мальчевський Микита Ігорович, 

Майоров Вадим Юрійович, Ковальчук Ірина Миколаївна. 

 

 Віровцева В.Ю., який запропонував ввести до складу групи 

оперативного реагування на виникнення резонансних проблемних 

ситуацій в Дніпровському районі міста Києва Беляєва Станіслава 

Андрійовича, Острікова Михайла Валентиновича, Комаренко Сергія 

Володимировича, Лапіна Олексія Олександровича, Ільенко Олександра 

Михайловича. 

 

Вирішили: 



1. Створити робочу групу оперативного реагування на виникнення 

резонансних проблемних ситуацій в Дніпровському районі міста Києва у 

складі: 

Віровцев Володимир Юрійович, Седченко Ірина Володимирівна, Фоміних 

Сергій Амосович, Бондар Володимир Васильович, Шашкіна Людмила 

Олексіївна, Смичок Олег Борисович, Мальчевський Микита Ігорович, 

Майоров Вадим Юрійович, Ковальчук Ірина Миколаївна, Беляєв Станіслав 

Андрійович, Остріков Михайло Валентинович, Комаренко Сергій 

Володимирович, Лапін Олексій Олександрович, Ільенко Олександр 

Михайлович. 

2. Призначити керівником робочої групи оперативного реагування на 

виникнення резонансних проблемних ситуацій в Дніпровському районі міста 

Києва Віровцева Володимира Юрійовича. 

3. Призначити заступником керівника робочої групи оперативного 

реагування на виникнення резонансних проблемних ситуацій в 

Дніпровському районі міста Києва Смичка Олега Борисовича. 

4. Робочій групі оперативного реагування на виникнення резонансних 

проблемних ситуацій в Дніпровському районі міста Києва в триденний 

термін визначитись з кандидатурою секретаря та надати в Секретаріат 

відповідне рішення (протокол засідання). 

5. Рекомендувати Громадській раді при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) включити до робочої групи 

з оперативного (невідкладного) реагування Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 

Базіка Олега Миколайовича, Віровцева Володимира Юрійовича. 

6. 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» –  18, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

П'яте питання порядку денного: 

«Про експертів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації» 

 

Слухали: Віровцева В.Ю., який запропонував ввести до складу експертної 

групи  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Тихоневича Олександра Анатолійовича. 

 

Вирішили: 

1. Ввести до складу експертної групи  Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Тихоневича Олександра 

Анатолійовича. 

2. Доручити Секретаріату Громадської ради повідомити Тихоневича 

Олександра Анатолійовича щодо цього рішення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селюк 

І.М. 

  

 Голосували: «за» –  18, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який надав інформацію щодо 

формування Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік станом на 14 грудня 2017 

року. 

 

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

Шашкіна Л.О. 

 

Вирішили: 

1. Доручити Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації розглянути проект Плану роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2018 рік на черговому засіданні. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» –  18, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про  продаж та/або здачу  у довгострокову оренду комунального майна, що 

розташоване у Дніпровському районі міста Києва» 

 

Слухали: Мальчевського М.І., який проінформував присутніх про те, що на 

засіданні комітету було розглянуте питання можливості передачі 

комунального майна, яке знаходиться на балансі Дніпровської РДА м. Києва 

у довгострокову  (мінімум 10 років та з правом, автоматичної пролонгації 

при відсутності заборгованості орендної плати)  оренду  фізичним особам 

підприємцям та/або юридичним особам, які виявили зацікавленість у 

довготривалих інвестиціях в об’єкти комунальної власності. 

    Додатково було наголошено на тому, що питання довгострокової оренди 

комунального майна забезпечить залучення до бюджету місцевої громади 

значні грошові кошти. Об’єкти комунальної власності будуть 

експлуатуватись у нормальному робочому стані і результатом цих дій стане 

створення сотень робочих місць. Тільки у Дніпровському районі столиці 

обліковується більше ніж 170 таких приміщень, а в масштабах міста – це той 



грошовий потенціал, який дуже необхідний громаді як додаткове джерело 

доходу. 

     Мальчевський М.І. також наголосив на тому, що дане питання дуже 

актуальне і турбує підприємців всіх 10-ти районів міста Києва і потребує 

розгляду у відповідному Комітеті Громадської ради при КМДА. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Базік О.М., Шашкіна Л.О. 

 

Вирішили: 

1. Звернутись до Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) щодо розгляду на своєму 

засіданні питання «Про продаж та/або здачу у довгострокову оренду 

комунального майна міста Києва». 

2. Комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації надати 

профільному комітету Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) напрацьовані 

пропозиції щодо зазначеного питання. 

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» –  18, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

Восьме питання порядку денного: 

 «Про реалізацію державної політики забезпечення квартирами та 

можливістю реалізації індивідуального житлового будівництва учасників 

АТО та членів їх сімей» 

 

Слухали: Острикова М.В., який надав інформацію щодо реалізації державної 

політики забезпечення квартирами та можливістю реалізації індивідуального 

житлового будівництва учасників АТО та членів їх сімей. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію Острикова М.В. інформацію щодо реалізації державної 

політики забезпечення квартирами та можливістю реалізації індивідуального 

житлового будівництва учасників АТО та членів їх сімей взяти до відома 

(додається). 

2. Комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними 

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

та антирейдерської діяльності Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації продовжити роботу щодо моніторингу 

зазначеного питання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з соціальних та гуманітарних питань Седченко І.В. 



 

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

 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради     _______________ А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


