
Додаток  

до Рішення № 1 Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 9 від 28 лютого 2018 року 

 

Реєстр рішень  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

№ 

п/п 

Дата та номер 

протоколу 

Зміст рішення Відповідальний 

за виконання 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Продовжити діяльність робочої  експертної 

групи з питань забудови  території за адресою 

вул. Малишка, 9-А (перетин з вулицею 

Дарницький б-р) Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Віровцев В.Ю.  Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Направити матеріали щодо ознаки 

корупційних дій голови ліквідаційної комісії, 

заступника начальника Інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю у м. 

Києві О.Пухной та керівника ПП "Райдуга". 

Віровцев В.Ю. до 21 вересня 

2017 року 

Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Рекомендувати мешканцям мікрорайону 

звернутись до суду щодо порушення їх прав 

та незаконне будівництво, терміново 

підготувати місцеву ініціативу з відповідного 

питання. 

 

Віровцев В.Ю. до 21 вересня 

2017 року 

Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Підготувати відкритий лист до голови 

Київської міської державної адміністрації 

Кличка В.В. про неналежне виконання 

структурними підрозділами КМДА своїх 

обов'язків, постійне ухилення від розв'язання 

Базік О.М. 

Віровцев В.Ю. 

до 21 вересня 

2017 року 

Виконано 



складних питань та надання формальних 

відписок, замість обґрунтованих висновків, 

коли йдеться про розгляд питання громади 

міста.  

В зазначеному листі запропонувати голові 

Київської міської державної адміністрації 

Кличку В.В.:  

взяти під особистий контроль та 

відповідальність за врегулювання 

проблемних земельних питань, не доводячи 

їх до резонансних подій; 

звільнити керівників Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного 

середовища та Департаменту містобудування 

та архітектури Київської міської державної 

адміністрації. 

Правлінню Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації затвердити текст 

зазначеного листа та направити його голові 

Київської міської державної адміністрації 

Кличку В.В. 

 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Підготувати текст звернення до усіх голів 

фракцій Київської міської ради про розгляд 

питання проблемної забудови по вул. 

А.Малишка, 9А як невідкладне на 

пленарному засіданні Київради. 

Доручити Правлінню Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації затвердити зазначене 

звернення та направити його головам фракцій 

Київради. 

 

Базік О.М. 

Віровцев В.Ю. 

до 21 вересня 

2017 року 

Виконано 



 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації доопрацювати та 

узагальнити пропозиції комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до 14 

вересня 2017 року та винести його на розгляд 

чергового засідання Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації проект Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на ІІ 

півріччя 2017 року.  

 

Селюк І.М. До 14 вересня 

2017 року 

Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації забезпечити 

виконання в повному обсязі вимог 

Положення про Секретаріат Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Направити лист-звернення до Заступника 

Голови Київської міської державної 

адміністрації Спасібка О.В, керівника 

Київської місцевої прокуратури № 4 

Тимошенка М.П. 

 

Базік О.М.  Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації доопрацювати та 

узагальнити пропозиції комітетів 

Громадської ради при Дніпровській районній 

Селюк І.М.  Виконано 



в місті Києві державній адміністрації до 14 

вересня 2017 року та винести його на розгляд 

чергового засідання Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації проект Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на ІІ 

півріччя 2017 року. 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації забезпечити 

виконання в повному обсязі вимог 

Положення про Секретаріат Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Направити лист-звернення до Заступника 

Голови Київської міської державної 

адміністрації Спасібка О.В, керівника 

Київської місцевої прокуратури № 4 

Тимошенка М.П. 

 

Базік О.М.  Виконано 

 Протокол № 4 від 07 

вересня 2017 року 

Направити лист-звернення до 

правоохоронних органів та до депутата 

Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та 

землекористування Назаренка В.Е. 

 

Смичок О.Б.  Виконано 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Просити голову Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчука В.П. включити до складу 

консультативно-дорадчих органів при 

райдержадміністрації та її самостійних 

Базік О.М.  Виконано 



структурних підрозділів членів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації згідно додатку. 

 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

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 Кулєшова Анатолія 

Анатолійовича, представника Громадської 

організації інвалідів "Добробут та безпека" до 

складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Павленко А.М.  Виконано 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Надати пропозиції щодо складу робочої 

групи з питання розроблення детального 

плану розвитку сфери торгівлі та послуг в 

Дніпровському районі міста Києва 

Мальчевський 

М.І. 

 Не виконано 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. розіслати 

на електронні поштові скриньки головам 

комітетів План роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на друге півріччя 

2017 року. 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Головам комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

Віровцев В.Ю. 

Смичок О.Б. 

до 09 жовтня 

2017 року 

Виконано 



державній адміністрації до 09 жовтня 2017 

року внести відповідні зміни до Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на друге 

півріччя 2017 року. 

 

Мальчевський 

М.І. 

Шашкіна Л.О. 

Кругляк М.С. 

Сергеєва Ю.Й. 

Фоміних С.А. 

Седченко І.В. 

 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М., після 

внесення всіх правок, розмістити на 

офіційному субвеб-сайті Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації План роботи Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на друге півріччя 

2017 року. 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Доручити комітету з питань Регламенту, 

законності, взаємодії з правоохоронними 

органами, захисту прав учасників АТО та 

членів їх сімей, антикорупційної та 

антирейдерської діяльності опрацювати 

питання стосовно сімей загиблих учасників 

АТО. 

 

Віровцев В.Ю.  На виконанні 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Доручити комітету з питань Регламенту, 

законності, взаємодії з правоохоронними 

органами, захисту прав учасників АТО та 

членів їх сімей, антикорупційної та 

антирейдерської діяльності опрацювати 

питання стосовно створення Алеї пам'яті 

Віровцев В.Ю.  На виконанні 



загиблим учасникам АТО в Парку культури 

та відпочинку "Перемога". 

 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Створити робочу групу у складі Шашкіна 

Л.О., Базік О.М, Смичок О.Б., Кучевський 

О.І., Стецюра Д.О. для вивчення ситуації, що 

склалась навколо торгівельного закладу 

"Пиво на розлив" (вул.Райдужна, 13А) та на 

розробки пропозицій щодо вирішення 

проблем, пов'язаних з його діяльністю. 

 

Базік О.М.  Виконано 

 Протокол № 5 від 05 

жовтня 2017 року 

Доручити комітету з питань промисловості, 

розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього 

середовища здійснити моніторинг діяльності 

так званих "наливайок" в Дніпровському 

районі міста Києва та заслухати питання 

щодо їх діяльності на своєму засіданні. 

Мальчевський 

М.І. 

 Не виконано 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Попередити членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації про відповідальність 

згідно пункту 4.5 Положення про Громадську 

раду при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Членам Громадської ради, які пропустили 

засідання Громадської ради, надати у 

відповідності до п. 3.19. Регламенту 

Громадської ради, пояснення щодо причин їх 

відсутності на засіданнях Громадської ради. 

 

Базік О.М. 

Селюк І.М. 

до 01 грудня 

2017 

Виконано 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Доручити Секретаріату  Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

Смичок О.Б. 

Селюк І.М. 

 Виконано 



державній адміністрації внести в проект 

порядку денного наступного чергового 

засідання Громадської ради питання щодо 

інвентаризації забудов, земельних ділянок та 

ДПТ. 

 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Доручити Секретаріату  Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації внести в проект 

порядку денного наступного чергового 

засідання Громадської ради питання щодо 

адресного переліку капітальних та поточних 

ремонтних робіт асфальтного покриття 

загальних доріг та при будинкових територій. 

 

Смичок О.Б. 

Селюк І.М. 

 Виконано 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Доручити Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації внести зазначене 

питання до Плану роботи Громадської ради 

на наступний рік. 

 

Кругляк М.С. 

Селюк І.М. 

 Виконано 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Доручити Секретаріату Громадської ради 

повідомити Пентєгова В.А. з питань охорони 

громадського порядку, антикорупційної та 

антирейдерської діяльності, Машкова А.В. з 

питань житлово-комунальної інфраструктури, 

охорони громадського порядку, благоустрою, 

Бриня О.М. з питань охорони громадського 

порядку, антикорупційної та антирейдерської 

діяльності, розвитку підприємництва, 

благоустрою, майна, будівництва та 

архітектури та з гуманітарних питань, 

Кашаєва Д.Д. з питань охорони громадського 

Селюк І.М.  Виконано 



порядку, антикорупційної та антирейдерської 

діяльності, благоустрою та з гуманітарних 

питань, Арцибашеву С.І. з питань 

благоустрою, майна, будівництва і 

архітектури, Лейченка М.Ю. з питань екології 

та охорони навколишнього середовища, 

Сергеєва В.В. з питань житлово-комунальної 

інфраструктури та будвництва, Гайдука В.Я. з 

питань майна, житлово-комунальної та 

транспортної інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та архітектури щодо 

включення до експертів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Направити звернення до Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації про проведення наради з 

відповідного питання за участі заступника 

голови КМДА, представника КП 

«Київтранспарксервіс», представника 

Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві, 

щодо дослідження законності намагань 

захоплення автостоянки, що розташована на 

земельній ділянці на розі вулиць Райдужної 

та Марка Черемшини у Дніпровському районі 

міста Києва, площею 0,54 га  для 

будівництва, обслуговування та експлуатації 

тимчасової відкритої автомобільної стоянки 

(кадастровий номер 8000000000:66:148:0147) 

в триденний термін. 

 

Базік О.М. 

Селюк І.М. 

До 21 

листопада 

2017 року 

Виконано 

 Протокол № 6 від 16 

листопада 2017 року 

Направити звернення до Київського міського 

голови, голови виконавчого органу Київської 

Базік О.М. 

Селюк І.М. 

До 21 

листопада 

Виконано 



міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Кличка В.В та до Київської 

місцевої прокуратури №4  в триденний 

термін. 

Повторно направити звернення Громадської 

ради до усіх керівників фракцій  Київської 

міської ради про розгляд звернення 

громадської ради щодо питання проблемної 

забудови по вул. Малишка, 9-А, як 

невідкладне на пленарне засідання міської 

ради. 

 

2017 року 

 Протокол № 6 від  

16 листопада 2017 

року 

Секретарю Громадської ради спільно з 

головою комітету з питань земельних 

ресурсів, будівництва та архітектури донести 

зазначене рішення до ініціативної групи 

мешканців по вул. А.Малишка,9 та 

Дарницького б-ру, 4. 

 

Шашкіна Л.О. 

Селюк І.М. 

 Виконано 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

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. 

 

Базік О.М.  На виконанні 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надати рішення 

стосовно змін до складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Селюк І.М. До 19 грудня 

2017 року 

Виконано 



 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

Робочій групі оперативного реагування на 

виникнення резонансних проблемних 

ситуацій в Дніпровському районі міста Києва 

в триденний термін визначитись з 

кандидатурою секретаря та надати в 

Секретаріат відповідне рішення (протокол 

засідання). 

 

Віровцев В.Ю. До 19 грудня 

2017 року 

Не виконано 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

Повідомити Тихоневича Олександра 

Анатолійовича щодо включення до складу 

експертної групи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

Звернутись до Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської    ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

щодо розгляду на своєму засіданні питання 

«Про продаж та/або здачу  у довгострокову 

оренду комунального майна міста Києва». 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

Комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, екології, благоустрою та 

охорони навколишнього середовища 

Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації надати 

профільному комітету  Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

напрацьовані пропозиції щодо питання «Про 

продаж та/або здачу  у довгострокову оренду 

комунального майна міста Києва». 

Мальчвський 

М.І. 

 Не виконано 



 

 Протокол № 7 від  

14 грудня 2017 року 

Комітету з питань Регламенту, законності, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

захисту прав учасників АТО та членів їх 

сімей , антикорупційної та антирейдерської 

діяльності Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації продовжити роботу 

щодо моніторингу питання «Про реалізацію 

державної політики забезпечення квартирами 

та можливістю реалізації індивідуального 

житлового будівництва учасників АТО та 

членів їх сімей». 

 

Седченко І.В. 

Віровцев В.Ю. 

 На виконанні 

 Протокол № 8 від  

18 січня 2018 року 

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. 

 

Віровцев В.Ю.  Виконано 

 Протокол № 8 від  

18 січня 2018 року 

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 

Селюк І.М.  Виконано 



державній адміністрації. 

 

 Протокол № 8 від  

18 січня 2018 року 

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. 

 

Селюк І.М.  Виконано 

 Протокол № 8 від  

18 січня 2018 року 

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. 

 

Селюк І.М. 

Смичок О.Б 

 Виконано 

 Протокол № 8 від  

18 січня 2018 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  направити зазначені 

Зауваження директору ДП «Інститут 

Київгенплан» Чекмарьову В. Г. 

 

Селюк І.М. 

Базік О.М. 

 Виконано 

 Протокол № 8 від  

18 січня 2018 року 

Секретарю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  направити зазначене 

звернення начальнику Головного управління 

Національної поліції м. Києва Крищенка А.Є. 

 

Селюк І.М. 

Ковальчук І.М. 

 Виконано 

 

Секретар  

Громадської ради                                                                                                                                                                    Селюк І.М.  


