
 

 

 

 

 

  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 № 15 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                      27 вересня 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:  
голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчук 

П.В.; 

перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Сушінець В.В. 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Загородня А.В.; 

начальник управління житлово-комунального  господарства Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації Косар Н.Р. 

директор Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Прогонюк С.Т.  

начальник управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Соя О.В. 

в.о. начальника управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Пиндюра І.П. 

директор Централізованої бібліотечної системи Дніпровського району міста 

Києва Саврасова Г.Г. 

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.; 

експерти Громадської ради: Арцибашева С.І., Ільєнко О.М., Сергєєв В.В; 

громадськість: Загура Л.П., Восколович О.М., Кравчук О.В., Пластер Д.М., 

Вакарчук К. 
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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:  
Розпочати 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 засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

  

1. Про питання якісного обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій 

та інвалідів війни.  

Доповідачі: Соя О.В (за згодою). 

Седченко І.В., Віровцев В.Ю. 

2. Про стан підготовки житлового фонду до опалювального періоду та 

складення актів-готовності будинків до осінньо-зимового періоду .  

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

3. Про виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів 

отриманих за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території. 

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

4. Про ситуацію, що склалася в управлінні культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Доповідач: Панченко О. І. (за згодою). 

5. Про ініціативу стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської 

ради і головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчуком П. В. 

Доповідач: Базік О. М. 

6. Про зміни до структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А. М. 

 

 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про питання якісного обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій 

та інвалідів війни.  



Доповідачі: Соя О.В (за згодою). 

Седченко І.В., Віровцев В.Ю. 

2. Про стан підготовки житлового фонду до опалювального періоду та 

складення актів-готовності будинків до осінньо-зимового періоду .  

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

3. Про ситуацію, що склалася в управлінні культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Доповідач: Панченко О. І. (за згодою). 

4. Про ініціативу стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської 

ради і головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчуком П. В. 

Доповідач: Базік О. М. 

5. Про зміни до структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А. М. 

 

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

 

Перше питання порядку денного: 
«Про питання якісного обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій та 

інвалідів війни» 

 

Слухали:  
начальника управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Сою О.В., яка надала інформацію 

щодо якості обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій та інвалідів 

війни. 

 

В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю., Віровцев В.Ю., Стукота С.А. 

 

Вирішили: 

Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сою О.В. щодо 

якості обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій та інвалідів війни 

взяти до відома (додається). 

 

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

 

 

Друге питання порядку денного: 
«Про стан підготовки житлового фонду до опалювального періоду та складення 

актів-готовності будинків до осінньо-зимового періоду» 

 

Слухали:  
начальника управління житлово-комунального  господарства Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації Косар Н.Р. та директора 

Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового 



фонду Дніпровського району м. Києва" Прогонюка С.Т., які надали інформацію 

щодо стану підготовки житлового фонду до опалювального періоду та 

складення актів-готовності будинків до осінньо-зимового періоду. 

 

В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю., Стукота С.А., Смичок О.Б., Майоров 

В.Ю., Загура Л.П., Сушінець В.В., Онофрійчук П.В., Ковальчук І.М., Волков 

С.С., Сергєєв В.В. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію начальника управління житлово-комунального  господарства 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації Косар Н.Р. та 

директора Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Прогонюка С.Т. щодо стану 

підготовки житлового фонду до опалювального періоду та складення актів-

готовності будинків до осінньо-зимового періоду взяти до відома (додається). 

2. Першому заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Базіку О. М. разом з профільним комітетом 

підготувати до 16 жовтня 2018 року Звернення до депутатів Київської міської 

ради VIII скликання, обраних у Дніпровському районі м. Києва, стосовно 

відновлення міської цільової програми "Гаряча вода у місті Києві", яка діяла до 

2015 року та передбачала відновлення системи рециркуляції гарячої води в 

будинках, які того потребують. 

 

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

 

Третє питання порядку денного: 
«Про ситуацію, що склалася в управлінні культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації» 

 

Слухали:  
В.о. начальника управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Пиндюру І.П., яка 

надала інформацію щодо ситуації, що склалася в управлінні культури, туризму 

та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Загура Л.П., Ковальчук І.М., Вакарчук К., 

Саврасова Г.Г. 

 

Вирішили: 

Інформацію в.о. начальника управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Піндюру І.П., яка надала інформацію щодо ситуації, що склалася в 

управлінні культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

взяти до відома (додається). 

 

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



 

Четверте питання порядку денного: 

«Про ініціативу стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської 

ради і головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчуком П. В.» 

 

Слухали:  
першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіка О.М., який який виступив з ініціативою 

стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської ради і головою 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчуком П. 

В.  

 

В обговоренні взяли участь: Загура Л.П., Онофрійчук П.В., Павленко А.М. 

 

Вирішили: 
1. Інформацію першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М. про ініціативу 

стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської ради і головою 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчуком П. 

В.» взяти до відома (додається). 

2. Затвердити Звернення до депутатів Київської міської ради VIII скликання 

обраних у Дніпровському районі м. Києва та голови Дніпровської районної в 

місті Києві державній адміністрації Онофрійчука П. В.  щодо проведення 

спільного засідання з питань врегулювання конфлікту інтересів між громадою 

району та виконавчою владою міста Києва та сталого розвитку Дніпровського 

району, що додається. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надіслати Звернення до депутатів Київської міської 

ради VIII скликання обраних у Дніпровському районі м. Києва та голови 

Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації Онофрійчука П. В.. 

4. 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» - 28, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

П’яте питання порядку денного: 
«Про зміни до структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали:  
Павленка А.М., голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, який запропонував змінити структуру 

Громадської ради шляхом об’єднання комітетів: 

комітету з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури та 

комітету з питань земельних ресурсів , будівництва та архітектури;  

комітету з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та 

комітету з гуманітарних питань, духовності та моралі; 



комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними 

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

антирейдерської діяльності та комітету з питань надзвичайних ситуацій, 

охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, 

національно-патріотичного виховання, підтримки волонтерського руху та 

вимушених переселенців. 

 

В обговоренні взяли участь: Загура Л.П., Онофрійчук П.В., Павленко А.М. 

 

Вирішили: 
1. Утворити шляхом об’єднання: 

           комітету з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури 

та комітету з питань земельних ресурсів , будівництва та архітектури новий 

комітет з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів , будівництва та архітектури;  

           комітету з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та 

комітету з гуманітарних питань, духовності та моралі новий комітет з питань 

гуманітарної та соціальної політики; 

           комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними 

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

антирейдерської діяльності та комітету з питань надзвичайних ситуацій, 

охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, 

національно-патріотичного виховання, підтримки волонтерського руху та 

вимушених переселенців новий комітет з питань   охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, захисту прав вимушено-

переміщених осіб та учасників ООС (АТО) . 

2. Головам новоутворених комітетів Громадької ради в триденний строк надати 

до Секретаріату Громадської ради протоколи обрання голів, заступників та 

секретарів комітетів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаріат Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


