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Протокол
зустрічі Громадської ради при Дніпровській районній
в місті Києві державній адміністрації з депутатами Київської
міської ради VIII скликання обраних у Дніпровському районі
м. Києва та голови Дніпровської районної в місті Києві
державній адміністрації Онофрійчука П. В.
м. Київ, бул.Праці, 1/1,
2-й поверх, актова зала

07 листопада 2018 року, 15.30

Присутні:
депутат Київської міської ради Артеменко С.В.;
депутат Київської міської ради Горбунов Я.В.;
депутат Київської міської ради Криворучко Т.Г.;
депутат Київської міської ради Маляревич О.В.;
депутат Київської міської ради Овраменко О.В.;
депутат Київської міської ради Странніков А.М.;
депутат Київської міської ради Шаповал А.А.;
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.;
керівник апарату Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації Кузнєцов І.А.;
директор Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Прогонюк С.Т.
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: 18 осіб (список додається);
експерти Громадської ради: Арцибашева С.І., Гайдук В.Я.

громадськість: Захарченко Л.Г.
Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував формат проведення
зустрічі та представив присутніх депутатів Київської міської ради VIII
скликання обраних у Дніпровському районі м. Києва та голови Дніпровської
районної в місті Києві державній адміністрації Онофрійчука П. В.
Виступили:
1. Базік О.М.
2. Шашкіна Л.О.
3. Ковальчук І.М.
4. Бурля О.Ю.
5. Воробйов Я.Ю.
6. Боскін О.Л.
7. Беляєв С.А.
8. Захарченко Л.Г.

Проблемні
питання
життєдіяльності
територіальної
громади
Дніпровського району міста Києва, зазначені у виступах членів
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації:
1. Постійні рейдерські захоплення земель громади (прибудинкові території
по вул. Малишка, 9, вул. Миколайчука, 16, бул. Перова, 12/96, Дніпровська
набережна, 2, ОК «ГКА Дніпровський», ОК БЕКА «Воскресенський» та
інші).
Базік О.М.
2. Постійні зловживання при розробці ДПТ, суцільне ігнорування
пропозицій громади (ДПТ Сагайдака, ДПТ Лівобережний, ДПТ Райдужний).
Базік О.М.
3. Знищення майна громадян при знесенні (демонтажу) тимчасових споруд
підприємців.
Базік О.М.
4. Фізичне насилля над громадянами при рейдерських захопленнях
прибудинкові території по вул. Малишка, 9, вул. Миколайчука, 16, бул.
Перова, 12/96, ОК «ГКА Дніпровський», ОК БЕКА «Воскресенський»).
Базік О.М.
5. Знищення міста Києва як самобутнього, самого зеленого у Європі міста,
що створювалось для комфортного проживання мешканців (вибіркова
забудова міста).
Базік О.М.
6. Ігнорування місцевих ініціатив (місцева ініціатива громади
Дніпровського району щодо ОК «ГКА Дніпровський», з грудня 2015 року
знаходиться в суді).
Базік О.М.
7. Істотно ускладнено отримання права землекористування ЖБК та ОСББ.
За комерційними тарифами кооперативи роками оформлюють відповідні
документи.

Базік О.М.
8.Відсутність міської програми щодо військово-патріотичного виховання
молоді. (Підліткові клуби за місцем проживання не мають належної
підтримки, а іноді взагалі нищаться міською владою.) У підсумку маємо
зрив призовної кампанії, постійне зростання злочинності неповнолітніх у
місті Києві.
Фоміних С.А, Лапін О.О.
9. Розглянути альтернативу будівництва Подільсько-Воскресенського
мостового переходу. Лівобережних підходів та направити будівництво на
вулиці Бальзака та Аліщера Навої.
Шашкіна Л.О.
10. Зберегти перлину екосистеми м. Києва озеро Радунка .
Шашкіна Л.О.
11. Звернутися до голови КМДА переглянути ТЕО, (техніко-економічне
обгрунтування) ПВМП, що дозволить внести альтернативні пропозиції щодо
варіантів правобережних та лівобережних підходів та збереження озера
Радунка.
Шашкіна Л.О.
12. Необхідність збереження паркових зон.
Ковальчук І.М.
13. Зупинити пагубне кронування дерев.
Ковальчук І.М.
14. Фінансування на утримання та ремонт внутрішньобудинкових доріг.
Бурля О.Ю.
15. Нестача техніки для прибирання.
Бурля О.Ю.
16. Нестача людей для роботи двірниками.
Бурля О.Ю.
17. Дослідити питання відсутності маніпуляцій,корупційної складової та/або
можливого у майбутньому неефективного використання коштів громади
міста або навіть
розтрати коштів та відповідності процедури
залучення(виділення) коштів на проект Громадського бюджету EVORANK
відповідно до діючого бюджетного та іншого законодавства України.
Боскін О.Л.
18. Включення будинку по б-ру Перова, 50Б до Програми соціальноекономічного розвитку м. Києва на 2019 рік та виділити кошти для
проведення ремонтних робіт.
Воробйов Я.Ю.
19. Включення будинку по вул. Будівельників, 34/1 до Програми соціальноекономічного розвитку м. Києва на 2019 рік та виділити кошти для
проведення ремонтних робіт
Воробйов Я.Ю.
20. 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.
Беляєв С.А.

21. Ремонт даху та рециркуляція гарячої води за адресою вул. МикільськоСлобідська, 6/2.
Захарченко Л.Г.
22. Щодо Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у
Дніпровському районі міста Києва та наданні можливості підприємцям
Дніпровського р-ну м. Києва, які є власниками тимчасових споруд, та
оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.
Шашкіна Л. О.
В обговоренні питань взяли участь: Артеменко С.В., Горбунов Я.В.,
Криворучко Т.Г., Маляревич О.В., Овраменко О.В., Странніков А.М.,
Шаповал А.А., Онофрійчук П.В.
Депутат Київської міської ради Овраменко О.В. запропонувала підготувати
спільне звернення Громадської ради при Дніпровській районній раді з
депутатами Київської міської ради VIII скликання обраних у Дніпровському
районі м. Києва до Київського міського голови Кличка В.В., голови постійної
комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
Страннікова А.М., в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд»
Бєлоусової Н.М. щодо передбачення у Програмі соціального і економічного
розвитку міста Києва на 2019 рік коштів на благоустрій території навколо
озера Радунка у Дніпровському районі міста Києва.
Депутат Київської міської ради Горбунова Я.В. запропонував, щоб при
зверненні до депутатів щодо проблемних питань додавалися проекти рішень
Київської міської ради,тексти звернень до посадових осіб Київської міської
ради і її виконавчого органу (КМДА) з цих питань.
Депутат Київської міської ради Шаповала А.А. повідомив, що на сайті
Київської міської ради викладена петиція № 8317 «Щодо збільшення
фінансування ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ-3» та попросив присутніх
підтримати її.
Вирішили:
1. Підготувати спільне звернення Громадської ради при Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації з депутатами
Київської міської ради VIII скликання обраних у Дніпровському
районі м. Києва до Київського міського голови Кличка В.В.,
голови постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку Страннікова А.М., в. о. генерального
директора КО «Київзеленбуд» Бєлоусової Н.М. щодо передбачення
у Програмі соціального і економічного розвитку міста Києва на
2019 рік коштів на благоустрій території навколо озера Радунка
у Дніпровському районі міста Києва.
2. Взяти під спільний контроль вирішення окреслених на робочій
зустрічі проблемних питань життєдіяльності територіальної
громади Дніпровського району міста Києва.

3. Визнати їх такими, що потребують спільних зусиль для їх
вирішення.
4. Запропонувати профільним комітетам Громадської ради при
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації
невідкладно підготувати відповідні звернення до КМДА та
проекти рішень до КМР.
5. Залучити комітети Громадської ради при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації до більш тісної співпраці з
депутатами Київради та їх помічниками щодо вирішення
проблемних питань життєдіяльності громади Дніпровського
району міста Києва.
6. Провести чергову зустріч Громадської ради при Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації з депутатами
Київської міської ради VIII скликання обраних у Дніпровському
районі м. Києва та голови Дніпровської районної в місті Києві
державній адміністрації Онофрійчука П. В. у квітні 2019 року.

Голосували: «за» - одноголосно.

Головуючий

_______________ А.М. Павленко

Секретар
________________І.М. Селюк

