
 

 

 

 

 

  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 № 16 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Челябінська, 9Г,                               14 листопада 2018 року, 16.00 

офіс Комунального підприємства  

"Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району 
 м. Києва", актова зала                       

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  
директор Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування 

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

головний інженер Комунального підприємства "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Кравчук 

С.Г.  

заступник директора Комунального підприємства "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" з 

обслуговування житлового фонду та благоустрою територій 

Соломка О.І. 

заступник директора Комунального підприємства "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" з 

економічних питань Глущенко І.А. 

начальник інженерно-технічного відділу Комунального підприємства 

"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району м. Києва" Панов В.В. 

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. 

начальник ЖЕО 404 Найдьонова Л.П. 
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начальник ЖЕО 407 Восколович О.М. 

начальник ЖЕО 405 Кучерявий Р.П. 

начальник ЖЕО 410 Пількевич О.А. 

начальник ЖЕО 408 Білан Т.В. 

начальник ЖЕО 411 Вакуленко В.Ф. 

начальник ЖЕО 406 Проценко О.Г. 

начальник ЖЕО 403 Касьянов В.А. 

начальник ЖЕО 402 Мурильов А.О. 

начальник ЖЕО 409 Данильченко Д.В. 

т.в.о. начальника ЖЕО 412 Семіног Н.М. 

експерти Громадської ради: Арцибашева С.І., Ільєнко О.М., Гайдук В.Я. 

громадськість: Русанова Ю.А., Захарченко Л.Г., Калмикова В.Г. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 

18 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» - 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 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 виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів 

отриманих за обслуговування житлового будинку та прибудинкової 

території. 

Доповідач: Прогонюк С.Т.  

(за згодою). 

3. Про затвердження персонального складу новоутворених комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, їх голів та секретарів . 

Доповідач: Селюк І.М. 

4. Про підписання Угоди про співпрацю між громадськими радами України. 

Доповідач: Павленко А.М. 

5. Про зміни складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністраціі. 



Доповідач: Павленко А.М. 

6. Різне. 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

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

отриманих за обслуговування житлового будинку та прибудинкової 

території. 

Доповідач: Прогонюк С.Т.  

(за згодою). 

2. Про затвердження персонального складу новоутворених комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, їх голів та секретарів . 

Доповідач: Селюк І.М. 

3. Про підписання Угоди про співпрацю між громадськими радами України. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про зміни складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністраціі. 

Доповідач: Павленко А.М. 

5. Про проведення в Дніпровському районі міста Києва тематичної секції ІІ 

Форуму громадських рад міста Києва «ВЕЛИКА СТОЛИЦЯ - 2019» 

Доповідач: Павленко А.М. 

6. Щодо звернень до Київського міського голови Кличка В.В. 

Доповідач: Павленко А.М. 

7. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 

 

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

 

Перше питання порядку денного: 

«Про виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів 

отриманих за обслуговування житлового будинку та прибудинкової 

території» 

 

Слухали:  

директора Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва" Прогонюка С.Т., який 

надав інформацію щодо виконання ремонтних робіт у житлових будинках за 

рахунок коштів отриманих за обслуговування житлового будинку та 

прибудинкової території. 

 



В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю., Ільєнко О.М., Русанова Ю.А., 

Гайдук В.Я., Найдьонова Л.П., Соломка О.І., Воровйов Я.Ю., Коваленко 

О.С.,  Єрмакова О. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію директора Комунального підприємства "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" 

Прогонюка С.Т. щодо виконання ремонтних робіт у житлових будинках за 

рахунок коштів отриманих за обслуговування житлового будинку та 

прибудинкової території взяти до відома (додається). 

2. Підготувати спільне звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та Комунального 

підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва" до Комунального підприємства 

«Київкомунсервіс» щодо вивезення сміття та встановлення сміттєзбиральних 

контейнерів.  

3. Першому заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній 

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

комітетом підготувати та направити Звернення до Комунального 

підприємства «Київкомунсервіс» щодо вивезення сміття та встановлення 

сміттєзбиральних контейнерів.  

 

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

 

Друге питання порядку денного: 

«Про затвердження персонального складу новоутворених комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, їх голів та секретарів» 

 

Слухали:  
секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М., яка повідомила, що згідно рішення 

Громадської ради від 27 вересня 2018 року, Протокол № 15, було утворено 

нові комітети та зачитала персональний склад новоутворених комітетів  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, їх голів, заступників та секретарів. 

 

Вирішили: 

Затвердити персональний склад комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, їх голів, 

заступників та секретарів, що додається. 

 

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

 

Третє питання порядку денного: 

«Про підписання Угоди про співпрацю між громадськими радами України» 

 



 

Слухали:  
голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який повідомив про створення 

Координаційного комітету Громадських рад України.  

 

Вирішили: 

1. Схвалити Угоду про співпрацю з громадськими радами України, підписану 

Павленком А.М. від  імені Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, що додається. 

2. Делегувати до складу Координаційного комітету громадських рад України 

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка Анатолія Микитовича.  

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати до Організаційного комітету зі створення 

Координаційного комітету громадських рад України це рішення. 

4. 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 зміни складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністраціі» 

 

Слухали:  
голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який зачитав заяву голови комітету з питань 

промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища Мальчевського Микити Ігоровича про 

виключення його з членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Виключити Мальчевського М.І. зі складу членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за власним 

бажанням. 

2. Першому заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації Базіку О.М. та членам комітету з 

питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації провести засідання для 

обрання голови і заступника комітету та в триденний строк надати до 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації відповідний протокол. 



3. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" щодо 

включення: 

Григоренка Миколи Івановича, представника ГО «Федерація черлідінга» 

4. 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, «утримались» - 0,  

 

П’яте питання порядку денного: 

«Про проведення в Дніпровському районі міста Києва тематичної секції ІІ 

Форуму громадських рад міста Києва «ВЕЛИКА СТОЛИЦЯ - 2019» 

 

Слухали:  
голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який повідомив про проведення 22 листопада 

2018 року в Дніпровському районі міста Києва тематичної секції II Форуму 

громадських рад міста Києва «ВЕЛИКА СТОЛИЦЯ-2019» «Стан житлово-

комунального господарства міста Києва» 

 

Вирішили: 

1. Підтримати проведення 22 листопада 2018 року в Дніпровському районі 

міста Києва тематичної секції II Форуму громадських рад міста Києва 

«ВЕЛИКА СТОЛИЦЯ-2019» «Стан житлово-комунального господарства 

міста Києва» 

2. Зобов»язати першого заступника голови Базіка О.М. та членів профільного  

комітету засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації взяти участь у зазначеному заході. 

3. Просити відділ з питань внутрішньої політики Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації сприяти в організації зазначеного заходу. 

4. 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,  

 

Шосте питання порядку денного: 

«Щодо звернень до Київського міського голови Кличка В.В.» 

 

Слухали:  
голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який повідомив що надійшло звернення 

підприємців (мешканців Дніпровського району) до Громадської ради при 



Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з приводу 

можливості оформити паспорти прив’язки тимчасових споруд. 

 

Вирішили:  

Затвердити Звернення до Київського міського голови Кличка В.В. щодо 

звернення підприємців (мешканців Дніпровського району) до Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

приводу можливості оформити паспорти прив’язки тимчасових споруд та 

щодо розробки ТЕО з коригування проекту в частині лівобережних та 

правобережних підходів до Подільського мостового переходу, що додаються. 

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

Сьоме 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., заступника керівника Секретаріату 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Кириченко О.М. 

Вирішили:  

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М. щодо явки членів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на її 

засідання взяти до відома (додається. 

2. Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

Мальчевського М.І., представника ППО ПРАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 

його бажанням та Гордієнка А. С., представника БФ «Україна космічна» 

згідно пункту 4.5 Положення про Громадську раду при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" щодо 

включення Григоренка М.І., представника ГО «Федерація черліденга» до 

складу 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,  

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


