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ЗВЕРНЕННЯ 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до депутатів Київської міської ради VIII 

скликання від Дніпровського району м. Києва 
 

Звертаємось до вас як до депутатів Київської міської ради, обраних громадою 

Дніпровського району, про допомогу в захисті конституційних прав мешканців 

Дніпровського району м. Києва. Протягом тривалого часу боротьби громади району за 

законні права мешканців у спільноти Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з’явилась необхідність в об’єднанні зусиль з депутатами  

Київської міської ради для налагодження взаємодій щодо відновлення соціальної 

справедливості та рівних прав мешканців Дніпровського району м. Києва.  

Після Революції Гідності громада мала великі сподівання на кардинальні зміни у 

нашому суспільстві щодо ставлення влади до громадян країни. Ні для кого не є 

таємницею, що сьогодні постійно відбуваються істотні порушення чинного законодавства 

України та прав територіальної громади міста за сприяння чи бездіяльності Київської 

міської влади зокрема: 

1. Постійні рейдерські захоплення земель, які знаходились у користуванні громадян 

(ОК «ГКА Дніпровський», ОК БЕКА «Воскресенський»). 

2. Постійні зловживання при розробці ДПТ, суцільне ігнорування пропозицій громади 

(ДПТ Сагайдака, ДПТ Лівобережний, ДПТ Райдужний). 

3. Знищення майна громадян (МАФи підприємців).    

4. Фізичне насилля над громадянами (ОК «ГКА Дніпровський»).  

5. Знищення міста Києва як самобутнього, самого зеленого  у Європі міста, що 

створювалось для комфортного проживання мешканців (вибіркова забудова міста).  

6. Занепад національного культурного надбання. 

7. Ігнорування місцевих ініціатив (Місцева ініціатива громади Дніпровського району 

грудня 2015, знаходиться в суді).     

Усі ці та інші істотні порушення прав мешканців міста Києва свідчать про 

продовження існування у місті корупційних схем, де перш за все  надаються привілеї 

корпоративним заможнім інтересам, а не первинному носію влади - народу.  
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Члени Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації вважають за необхідне об’єднати зусилля Громадської ради та небайдужих 

депутатів Київської міської ради для наведення ладу у Дніпровському районі столиці. 

На нашу думку, першочергово, необхідно налагодити тісну співпрацю між 

Громадсько радою при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

депутатами Київської міської ради від Дніпровського району столиці, зокрема: 

1. Сприяти відновлення роботи районних рад в місті Києві. 

2.Впровадити в практику роботи спільні засідання Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та її комітетів, інших 

робочих органів і депутатів з метою розгляду нагальних проблемних питань 

Дніпровського району м. Києва, досконалого вивчення соціальних питань життєдіяльності 

Дніпровського району для врахування пропозицій мешканців району.   

3. Спільно звернутись до силових структур Дніпровського району та міста  Києва для 

унеможливлення в подальшому застосування фізичної сили та спецзасобів охоронними 

фірмами та іншими формуваннями під час захоплення майна та земельних майданчиків 

громадян. (Представники районного відділу поліції, прибувши на виклик первинного 

користувача, повинні зупитини рейдерів (захоплюючу сторону) та відправляти їх до суду, 

а не займатись  злочинною бездіяльністю.)      

4. Спільно провести інвентаризацію усіх проблемних земельних майданчиків, де 

відбувались соціальні конфлікти та де є передумови до  їх виникнення.  

5. Спільно з залученням керівництва департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) переглянути загальне детальне 

планування Дніпровського району столиці та максимально врахувати ініціативи та 

пропозиції мешканців.  

6. Сприяти забеспечення ЗНЗ підручниками з християнської етики. 

7. Підтримати додаткове фінансування друку підручників з базових дисциплін, в яких 

не вистачає у ЗНЗ в зв’язку з поповнення в классі за рахунок дітей переселених осіб. 

8. Підтримати процеси відновлення спортивних майданчиків на прибудинкових  

територіях, футбольних полів, хокейних майданчиків, ковзанок. 

9. Внести в програму «Здоров’я киян» виділення коштів на придбання ліків для 

важкохворих, як для міста з особливим статусом столиця. 

10. При затвердженні ДПТ обов’язково передбачати приміщення для розміщення 

медичних амбулаторій. 

11. Як пілотний проект започаткувати на основі Громадської ради при  Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації проводити громадські слухання з питань 

життєдіяльності Дніпровського району столиці. 

12. Спільно з зацікавленими депутатами Київради розробити програму розвитку 

культурного самобутнього середовища Дніпровського району м. Києва.  

13. Спільно звернутись до Київського міського голови Віталія Кличка для отримання 

щомісячного ефірного часу на ТРК «Київ» для спільних виступів представників 

Громадської  ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

Київської міської ради з питань життєдіяльності Дніпровського району м. Києва. 

 

Громадська рада при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

сподівається на Вашу небайдужість та підтримку нашої ініціативи, що за відсутності 

децентралізації надасть можливість більш дієво спільно відпрацьовувати суспільні 

потреби громади району, сприятиме сталому розвитку та становленню засад 

демократичного суспільства. 
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