
 

 

 

 

 

  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 № 10 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      29 березня 2018 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

23 члена 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., 

експерти Громадської ради: Гайдук В.Я., Арцибашева С. 

представники громадськості: Болотнік В.Ю., Горбачов С.І. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

23 члена 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» - 23, «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:  

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 
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2. Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

3. Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Доповідач: Кулєшов А.А. 

4. Про готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району 

м. Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні 

послуги». 

Доповідач: Смичок О.Б. 

5. Про презентацію районної комплексної цільової програми «Дорогою 

добра». 

Доповідач: Кулєшов А.А. 

6. Про стан території заводу «Радикал» та заходи щодо ліквідації джерел 

забрудення ртуттю. 

Доповідачі: Шашкіна Л.О.,  

Мальчевський М.І. 

7. Про незаконні захоплення у Дніпровському районі м.Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування 

правоохоронних органів на подібні злочинні дії. 

Доповідачі: Віровцев В.Ю.,  

Смичок О.Б.,  

Шашкіна Л.О. 

8. Про коригування Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік. 

Доповідач: Павленко А.М. 

9. 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 3 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 



Селюк І.М.,Віровцев В.Ю.,Фоміних С.А. запропонували внести до порядку 

денного ще чотири питання, а саме: 

Щодо питання безпеки дітей в учбових закладах Дніпровського району міста 

Києва.  

Про включення членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до відповідних комітетів. 

Про створення постійно діючої робочої групи з моніторингу імплементації 

стандартів доступності в Дніпровському районі м. Києва. 

Про включення до експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Болотніка В.Ю. 

 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

  

1. Щодо питання безпеки дітей в учбових закладах Дніпровського району 

міста Києва.  

Доповідач: Горбачов С.І. 

2. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 

3. Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

4. Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

Доповідач: Кулєшов А.А. 

5. Про готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району 

м. Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні 

послуги». 

Доповідач: Смичок О.Б. 

6. Про презентацію районної комплексної цільової програми «Дорогою 

добра». 

Доповідач: Кулєшов А.А. 

7. Про стан території заводу «Радикал» та заходи щодо ліквідації джерел 

забруднення ртуттю. 

Доповідачі: Шашкіна Л.О.,  

Мальчевський М.І. 

8. Про незаконні захоплення у Дніпровському районі м.Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування 

правоохоронних органів на подібні злочинні дії. 

Доповідачі: Віровцев В.Ю.,  

Смичок О.Б.,  

Шашкіна Л.О. 



9. Про коригування Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік. 

Доповідач: Павленко А.М. 

10. Про включення членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації до відповідних комітетів. 

Доповідач: Селюк І.М. 

11. Про створення постійно діючої робочої групи з моніторингу 

імплементації стандартів доступності в Дніпровському районі м. Києва. 

Доповідач: Віровцев В.Ю 

12. Про включення до експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Болотніка В.Ю. 

Доповідач: Фоміних С.А. 

13. 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 3 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По дев'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По десятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По одинадцятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По дванадцятому питанню до 3 хв.: 

- для доповіді – до 1 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

"Щодо питання безпеки дітей в учбових закладах Дніпровського району 

міста Києва" 



 

Слухали: Горбачова С.І., директора, який надав інформацію щодо безпеки 

дітей в учбових закладах Дніпровського району міста Києва (додається). 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Віровцев В.Ю., Бурля О.Ю. 

 

Вирішили: 

1. Звернутися до Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) з  пропозицією: 

 невідкладно розглянути зазначене питання на своєму засіданні; 

 рекомендувати Київраді створити робочу групу (з залученням представників 

Громадської ради при виконавчому органі Київської ради (КМДА) та 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях) з 

метою вивчення ситуації стосовно безпеки дітей в навчальних закладах міста 

Києва і додаткового виділення фінансування з бюджету міста Києва коштів 

на встановлення або модернізацію в закладах освіти автоматичної системи 

пожежогасіння, зокрема датчиків виявлення перших ознак пожежі. 

2.Рекомендувати управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації провести в дошкільних та  закладах середньої освіти 

Дніпровського району м. Києва навчання з пожежної безпеки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільного 

заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Седченко І.В. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Друге 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. 

 

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

К.В. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

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

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

Києві державній адміністрації представника Благодійного фонду  «Джерело 

віри та надії» Шушакової Лейли Пулатівни (згідно пункту 4.5 Положення про 

Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації). 

3. У разі чергового порушення вимогпункту 4.5 Положення про Громадську 

раду при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації 

повернутись до розгляду питання щодо припинення  членства у Громадській 



раді при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

представника Благодійної організації «Благодійний фонд «Фонд допомоги 

дитячим будинкам» Островської Карини Вадимівни;    

4. Перенести розгляд питання про припинення членства у Громадській раді 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

представника ГО «Рада ветеранів АТО Дніпровського району міста Києва»             

Острикова Михайла Валентиновича на чергове засідання  Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації звязку його 

відсутності. 

5. 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 Гордієнко Антона Сергійовича, представника Благодійного фонду 

"Україна космічна", до складу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.   

6. Інформацію Мальчевського М.І. щодо виконання рішень Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації взяти до 

відома (додається).  

7. Оголосити догану за низький рівень виконання рішень Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Віровцеву 

В.Ю. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Третє питання порядку денного: 

 «Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який зачитав доповідну записку 

голови комітету з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Смичка О.Б. щодо перенесення питання «Про заходи 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

капітального ремонту житлових будинків» на чергове засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації . 

 

Вирішили: 

1. Доповідну записку голови комітету з питань майна, житлово-комунальної 

та транспортної інфраструктури Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Смичка О.Б. взяти до відома 

(додається). 



2. Перенести розгляд питання «Про заходи Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо капітального ремонту житлових 

будинків» на чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

3. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації включити питання «Про заходи 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

капітального ремонту житлових будинків» в порядок денний чергового 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній 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» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Четверте питання порядку денного: 

 «Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» 

 

Слухали: Кулєшова А. А., який надав інформацію стосовно оренди 

приміщень в навчальних закладах управління освіти Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію голови комітету з гуманітарних питань, духовності і моралі 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Кулєшова А. А. взяти до відома (додається). 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

П'яте питання порядку денного: 

 «Про готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району 

м. Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні 

послуги» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який зачитав доповідну записку 

голови комітету з питань майна, житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Смичка О.Б. щодо перенесення питання «Про 

готовність житлово-комунального господарства Дніпровського району м. 

Києва до впровадження Закону України «Про житлові комунальні послуги» 

на чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 



1. Доповідну записку голови комітету з питань майна, житлово-комунальної 

та транспортної інфраструктури Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Смичка О.Б. взяти до відома 

(додається). 

2. Перенести розгляд питання «Про готовність житлово-комунального 

господарства Дніпровського району м. Києва до впровадження Закону 

України «Про житлові комунальні послуги» на чергове засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

3. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації включити питання «Про готовність 

житлово-комунального господарства Дніпровського району м. Києва до 

впровадження Закону України «Про житлові комунальні послуги» в порядок 

денний чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

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» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про презентацію районної комплексної цільової програми «Дорогою добра» 

 

Слухали: заяву голови комітету  Громадської ради з гуманітарних питань, 

духовності і моралі Кулєшова А.А. 
  

Вирішили: 

1. Заяву голови комітету Громадської ради з гуманітарних питань, духовності 

і моралі Кулєшова А.А. (додається). 

2. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації надіслати лист членам  комітету з 

гуманітарних питань, духовності і моралі Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації за підписом голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М. щодо підтвердження їх роботи в зазначеному 

комітеті. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Седченко І.М.   

 

 Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про стан території заводу «Радикал» та заходи щодо ліквідації джерел 

забруднення ртуттю» 

 



Слухали: Члена комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, 

екології, благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Волкова С.С., який надав інформацію про перше засідання роботи 

Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради щодо вивчення 

ситуації, що склалася на території заводу «Радикал». 

У зв'язку з наданою інформацією перенести розгляд питання  «Про стан 

території заводу «Радикал» та заходи щодо ліквідації джерел забруднення 

ртуттю» до завершення роботи ТКК. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію члена комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Волкова С.С. взяти до відома(додається). 

2. Доручити члену комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Волкову С.С. продовжити роботу в Тимчасовій 

контрольній комісії Київської міської ради щодо вивчення ситуації, що 

склалася на території заводу «Радикал» та інформувати  Громадську раду при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації про хід роботи 

ТКК. 

3.Контроль за виконаням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Восьме питання порядку денного: 

«Про незаконні захоплення у Дніпровському районі м.Києва на предмет 

«рейдерських» і корупційних складових та механізми реагування 

правоохоронних органів на подібні злочинні дії» 

 

Слухали: Віровцева В.Ю., голову 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, який 

надав інформацію щодо незаконних захоплень у Дніпровському районі 

м.Києва на предмет «рейдерських» і корупційних складових та механізми 

реагування правоохоронних органів на подібні злочинні дії. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Базік О.М., Мальчевський М.І. 

  

Вирішили: 

1. Інформацію голови 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 Віровцева В.Ю. 

взяти до відома (додається).   

2. Доручити  робочій групі з оперативного реагування Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації (Віровцев В.Ю.) 

доповідати про стан справ у місцях  проблемної забудови на території 

Дніпровського району м. Києва на кожному засіданні Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Доручити робочій групі з оперативного реагування Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації разом з 

зацікавленими особами відпрацювати до 01 липня 2018 року пропозиції щодо 

механізму реагування правоохоронних органів на злочинні дії. 

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» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Дев'яте питання порядку денного: 

«Про коригування Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік» 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував внести 

коригування до Плану роботи Громадської ради  при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік, зокрема в частині 

проведення "круглих столів" та громадського обговорення нагальних 

проблем Дніпровського району м. Києва. 
 

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

Седченко І.В., Бурля О.Ю. 

  

Вирішили: 

1. Затвердити План роботи Громадської ради  при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2018 рік з урахуванням змін та 

доповнень, що додається.. 

2. 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» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Десяте питання порядку денного: 

«Про включення членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до відповідних комітетів» 

 



Слухали: Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

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

заяви Воробйова Я.Ю. щодо виключення його з комітету з гуманітарних 

питань, духовності та моралі і включення до комітету з питань 

промисловості, розвитку підприємництва, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища. Вона також повідомила про те , що Ковальчук 

І.М., Шишанов С.М. та Стукота С.А. не включені на сьогодні до жодного з 

комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Ковальчук І.М., Стукота С.А. 

  

Вирішили: 

1. Заяви Воробйова Я.Ю щодо його виходу з комітету з гуманітарних питань, 

духовності і моралі та входження до комітету з питань промисловості, 

розвитку підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища взяти до відома (додаються). 

2. Включити Воробйова Я.Ю., Ковальчук І.М., Шишанова С.М., Стукоту 

С.А. до складу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації відповідно їх заяв, що додаються. 

3.Взяти до відома склад комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації станом на 01 квітня 2018 

року,що додається. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Одинадцяте питання порядку денного: 

«Про створення постійно діючої робочої групи з моніторингу імплементації 

стандартів доступності в Дніпровському районі м. Києва» 

 

Слухали: Віровцева В.Ю. ,голову 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 щодо 

утворення робочої групи з моніторингу імплементації стандартів доступності 

в Дніпровському районі міста Києва. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію голови  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 Віровцева В.Ю. 

про звернення ГО “Особлива команда” та ГО “Щит Громади” щодо 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих 

Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про 

виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до 2020 року 

(розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073-р 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71


), а саме в частині забезпечення ефективного доступу осіб з інвалідністю на 

рівні з іншими особами до об’єктів громадського і цивільного призначення, 

благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту 

та інформації, зв’язку та інше...  взяти до відома. 

2. Створити постійно діючу робочу групу з моніторинга імплементації 

стандартів доступності в Дніпровському районі м. Києва у складі: Віровцев 

В.Ю.- голова, Дубішин А.В.- заступник голови, Шашкіна Л.О., Смичок О.Б., 

Островська К.В- секретар. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Седченко І.В.  

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Дванадцяте питання порядку денного: 

«Про включення до експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Болотніка В.Ю.» 

 

Слухали: голову комітету Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з питань надзвичайних ситуацій, охорони 

громадського порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, національно-

патріотичного виховання, підтримки волонтерського руху та вимушених 

переселенців Фоміних С.А., який зачитав заяву Болотніка В.Ю. щодо 

включення його до експертної групи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Заяву Болотніка В.Ю. щодо включення до експертної групи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації взяти 

до відома (додається). 

2. Включити Болотніка В.Ю. до складу експертної групи Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань 

надзвичайних ситуацій, охорони громадського порядку, мобілізаційної та 

оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, підтримки 

волонтерського руху та вимушених переселенців. 

3. Надіслати головам комітетів  Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації список  експертів  Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  з метою 

активного їх залучення до роботи відповідних комітетів (додається).   

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» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Голова 

Громадської ради     _______________ А.М. Павленко 



 

 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


