
 

 

 

 

 

  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 № 8 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      18 січня 2018 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

28 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 

28 членів 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» - 28, «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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1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

Доповідачі: Селюк І.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 затвердження експертом Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації Дубішина А.В. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. 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 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

Різне - 3 хв 

 

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

 

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 проект Плану роботи Громадської ради  при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про затвердження експертом Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації Дубішина А.В. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про звернення до начальника Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві 

Кузьміна О.П. щодо вжиття заходів реагування на факт невиконання ухвали 

слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Бірси О.В. від 

06.11.2017 року у справі № 755/12692/17. 

Доповідач: Смичок О.Б.  

5. Про зауваження до Детального плану території комплексної реконструкції 

масиву "Соцмістечко". 

Доповідач: Базік О.М. 

6. Про звернення до начальника Головного управління Національної поліції 

м. Києва Крищенка А.Є. щодо сприяння реалізації закріплених Конституцією 

України, чинним законодавством України прав та інтересів громадян 

Доповідач: Ковальчук І.М. 



7. 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 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По четвертому  питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По п'ятому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

для доповіді – до 2 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Голосували: «за» - 28, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації " 

 

Слухали: Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка надала інформацію стосовно 

відвідувань членами Громадської ради засідань та виконання рішень 

Громадської ради.. 

 

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

 

Вирішили:  

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М. взяти до відома (додається). 

2. Доручити комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з 

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

антикорупційної та антирейдерської діяльності до 15 лютого 2018 року 

заслухати на своєму засіданні осіб, які пропустили засідання  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації більше 

трьох разів та не надали пояснювальних записок. 

3. Вказати на низький рівень виконання рішень Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Мальчевському 

М.І., Віровцеву В.Ю. 

4. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. надіслати реєстр невиконаних рішень 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації зазначеним особам для надання пояснень та подальшого їх 

виконання. 

5. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. доповісти на черговому засіданні щодо 

виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

6. Першому заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації Базіку О.М. 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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 28, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

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., голову Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, який вніс на розгляд проект 

Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2018 рік, що підготовлений відповідно до рішення 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації від 26 грудня 2017 року. 

 

В обговоренні взяли участь: Базік О.М., Віровцев В.Ю., Шашкіна Л.О., 

Смичок О.Б., Седченко І.В., Волков С.С. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік, що додається. 

2. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. розіслати  на електронну пошту План 

роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2018 рік всім членам Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Розмістити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік на офіційному суб-веб сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 



Голосували: «за» - 28, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про затвердження експертом Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації Дубішина А.В.» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який зачитав заяву Дубішина Антона 

Валерійовича стосовно включення його до складу експертної групи  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Дубішина А.В., який надав коротку інформацію стосовно своєї діяльності та 

можливого внеску в роботу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Ввести до складу експертної групи  Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Дубішина Антона 

Валерійовича. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 28, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про звернення до начальника Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві 

Кузьміна О.П. щодо вжиття заходів реагування на факт невиконання ухвали 

слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Бірси О.В. від 

06.11.2017 року у справі № 755/12692/17» 

 

Слухали: Смичка О.Б., який поінформував про ситуацію стосовно 

проблемної забудови за адресою вул. Райдужна, 56, 58, 60 та запропонував 

звернутись до начальника Дніпровського УП  ГУНП України в м. Києві 

Кузьміна Олександра Петровича та начальника Київської місцевої 

прокуратури №4 Тимошенка Максима Петровича щодо вжиття заходів 

реагування на факт невиконання ухвали слідчого судді Дніпровського 

районного суду м. Києва Бірси О.В. від 06.11.2017р.  у справі № 

755/12692/17.                         

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Беляєв С.А. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити звернення до  начальника Дніпровського УП  ГУНП України в 

м. Києві Кузьміна О.П. та начальника Київської місцевої прокуратури № 4 

Тимошенка М.П. щодо вжиття заходів реагування на факт невиконання 



ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Бірси О.В. від 

06.11.2017р.  у справі № 755/12692/17, що додається. 

2. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  направити зазначене звернення начальнику 

Дніпровського УП  ГУНП України в м. Києві Кузьміну Олександру 

Петровичу та начальнику Київської місцевої прокуратури №4 Тимошенку 

Максиму Петровичу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Смичка О.Б. 

  

Голосували: «за» –  28, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

П'яте питання порядку денного: 

«Про зауваження до Детального плану території комплексної реконструкції 

масиву «Соцмістечко» 

 

Слухали: Базіка О.М., який надав інформацію стосовно зауважень до 

Детального плану території комплексної реконструкції масиву 

«Соцмістечко» та запропонував направити лист до директора ДП «Інститут 

Київгенплан» Чекмарьова В. Г. 

  

Вирішили: 

1. Затвердити Зауваження до Детального плану території комплексної 

реконструкції масиву «Соцмістечко» в межах: просп. Броварський, просп. 

Возз’єднання, просп. Гагаріна, вул. Гната Хоткевича (Червоногвардійська), 

залізниця  в Дніпровському  районі  м. Києва, що додається. 

2. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  направити зазначені Зауваження директору ДП 

«Інститут Київгенплан» Чекмарьову В. Г. 

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

 

 Голосували: «за» –  28, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про звернення до начальника Головного управління Національної поліції м. 

Києва Крищенка А.Є. щодо сприяння реалізації закріплених Конституцією 

України, чинним законодавством України прав та інтересів громадян» 

 

Слухали: Ковальчук І.М., яка оголосила своє звернення до  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації щодо 

ситуації, що склалася навколо проблемної забудови зеленої зони навпроти 

житлових будинків по вул. Миколайчука,17-19. 

 

В обговоренні взяли участь: Віровцев В.Ю., Павленко А.М., Седченко І.В., 

Базік О.М., Черевко Н.П.  

 

Вирішили: 



1. Затвердити Звернення до начальника Головного управління Національної 

поліції м. Києва Крищенка А.Є. щодо сприяння реалізації закріплених 

Конституцією України, чинним законодавством України прав та інтересів 

громадян, що додається. 

2. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  направити зазначене звернення начальнику 

Головного управління Національної поліції м. Києва Крищенка А.Є. 

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

 

Голосували: «за» –  28, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

 

 

Голова 

Громадської ради     _______________ А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


