
 

 

 

 

 

  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 № 13 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      05 липня 2018 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

27 членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.; 

заступник начальника відділу оренди майна комунальної власності 

Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації  Голуб І.Д.;                                                   

головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпровської 

районної  в м. Києві державної адміністрації Триліс Б.С. ; 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П.; 

секретар Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(КМДА) Мітюк С.О.; 

експерти Громадської ради: Гайдук В.Я., Арцибашева С.І., Сергєєв В.В.; 

представники громадськості: Сушко В.Г., Калмикова В.Г., Сімаков О.І., 

Бейник М.І., Зеленська О.М. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

27 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:  

Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
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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. 

2. Про використання нежитлових приміщень, які передані в орендне 

користування відповідно до Положення "Про оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва". 

Доповідачі: Мальчевський М.І.,  

Юрчишина Г.Б. (за згодою) 

3. Про облік спортивних майданчиків у Дніпровському районі м. Києва, стан 

їх утримання та використання. 

Доповідачі: Кулєшов А.А.,  

Ільєнко В.П. (за згодою) 

4. Про хід впровадження медичної реформи та шляхи її вдосконалення 

Доповідач: Седченко І.В., 

5. Щодо звітів стосовно звернень Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та відповідей на них від 

ініціаторів цих звернень. 

Доповідачі: ініціатори звернень 

6. Про звіт заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Віровцева В.Ю. щодо його роботи за 

період з липня 2017 року по червень 2018 року. 

Доповідач: Віровцев В.Ю. 

7. 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 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По шостому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

Різне - 3 хв 

 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент 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. 



Доповідач: Селюк І.М.,  

2. Про використання нежитлових приміщень, які передані в орендне 

користування відповідно до Положення "Про оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва". 

Доповідачі: Голуб І.Д.  

Мальчевський М.І.  

3. Про облік спортивних майданчиків у Дніпровському районі м. Києва, стан 

їх утримання та використання. 

Доповідачі: Триліс Б.С. 

Кулєшов А.А.  

4. Про хід впровадження медичної реформи та шляхи її вдосконалення 

Доповідач: Седченко І.В. 

5. Про проведення установчих зборів Громадської ради при Міністерстві 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. 

Доповідач: Базік О.М. 

6. Про звіт голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за період з червня 2017 року по червень 2018 року. 

Доповідач: Павленко А.М.. 

 

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 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По шостому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше 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., Базік О.М., Смичок О.Б., 

Комаренко С.В. 

 

Вирішили: 

Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

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

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0,  



 

Друге питання порядку денного: 

«Про використання нежитлових приміщень, які передані в орендне 

користування відповідно до Положення «Про оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва» 

 

Слухали:  

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який представив заступника начальника відділу 

оренди майна комунальної власності Дніпровської районної  в м. Києві 

державної адміністрації  Голуб І.Д.  

Заступника начальника відділу оренди майна комунальної власності 

Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації  Голуба І.Д., який 

надав інформацію щодо використання нежитлових приміщень, які передані в 

орендне користування відповідно до Положення «Про оренду майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва» 

 

В обговоренні взяли участь: Базік О.М., Гайдук В.Я., Боскін О.Л., Павленко 

А.М., Шашкіна Л.О., Майоров В.Ю., Стукота С.А., Сергєєв В.В., Бондар 

В.В., Седченко І.В., Смичок О.Б. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію заступника начальника відділу оренди майна комунальної 

власності Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації  Голуба 

І.Д. щодо використання нежитлових приміщень, які передані в орендне 

користування відповідно до Положення «Про оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Києва»  взяти до відома (додається).  

2. Створити робочу групу з інвентаризації майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у складі: 

Базік О.М. - голова, Шашкіна Л.О., Гайдук В.Я., Стукота С.А., Арцибашева 

С.І., Мальчевський М.І., Воробйов Я.Ю., Майоров В.Ю. 

3. Підтримати наступну пропозицію відділу оренди майна комунальної 

власності Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації  до 

Київської міської ради: 

" З метою оперативного прийняття відповідних управлінських рішень щодо 

своєчасного оформлення договорів оренди пропонуємо ініціювати перед 

Київрадою питання щодо внесення відповідних змін до Положення, якими 

передбачити делегування районним в м. Києві державним адміністраціям 

повноваження щодо вирішення питань подовження договорів оренди 

приміщень площею до 100 кв. м." 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 



Третє питання порядку денного: 
«Про облік спортивних майданчиків у Дніпровському районі м. Києва, стан 

їх утримання та використання» 

 

Слухали: головного спеціаліста відділу у справах сім'ї, молоді та спорту 

Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації Триліса Б.С., який 

надав інформацію щодо обліку спортивних майданчиків у Дніпровському 

районі м. Києва, стан їх утримання та використання. 

 

В обговоренні взяли участь: Кулєшов А.А., Базік О.М., Седченко І.В. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу у справах сім'ї, молоді та спорту 

Дніпровської районної  в м. Києві державної адміністрації Триліса Б.С., який 

надав інформацію щодо обліку спортивних майданчиків у Дніпровському 

районі м. Києва, стан їх утримання та використання взяти до відома 

(додається). 

2. Доручити Базіку О.М. та Смичку О.Б. підготувати до 19 липня 2018 року 

лист-звернення до голови Київської міської державної адміністрації Кличка 

В.В. стосовно ситуації, що склалась навколо ремонту (реконструкції) 

спортивних майданчиків у Дніпровському районі міста Києва та внести його 

на затвердження Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

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» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про хід впровадження медичної реформи та шляхи її вдосконалення» 

 

Слухали: Седченко І.В.., яка доповіла по стан впровадження реформи 

охорони здоров’я в Дніпровському районі та акцентувала на проблемних 

питаннях які потребують вирішення сьогодні. Зокрема не вирішене питання 

стосовно подальшої роботи невідкладної медичної допомоги в районі, 

питання подальшого забезпечення пільговими медикаментами мешканців, 

що мають пільги. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М.,  Смичок О.Б., Базік О.М., 

Гайдук В.Я. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Київського міського голови Кличка В.В. щодо 

запровадження змін у системі охорони здоров'я м. Києва (додається).  



2. В порядку контролю за подальшим впровадженням реформ в охороні 

здоров’я Дніпровського району м. Києва заслухати це питання у жовтні 2018 

року. 

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» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

П'яте питання порядку денного: 

«Про грубі порушення під час підготовки і проведення установчих зборів 

Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України» 

 

Слухали: Базіка О.М. та Павленка А.М., які поінформували стосовно 

ситуації, яка склалася навколо проведення установчих зборів з формування 

Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

 

Вирішили: 

1. Взяти до відома інформацію Базіка О.М. та Павленка А.М., а також голови 

ВГО " Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів" Петровського В., 

викладену в соціальних мережах, стосовно ситуації, яка склалася навколо 

підготовки і проведення установчих зборів з формування нового складу 

Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України (додається). 

2. Засудити дії ініціативної групи з підготовки установчих зборів  з 

формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України та керівництва 

Мінрегіонбуду під час підготовки і проведення зазначених установчих 

зборів, що відбулися 04 липня 2018 року в актовій залі Науково-дослідного 

інституту будівельного виробництва (вул. Лобановського, 51). 

3. Надати право Анатолію Павленку підписати від імені Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до міністра 

Мінрегіонбуду Зубко Г.Г. стосовно брутальних порушень ініціативною 

групою та апаратом Мінрегіонбуду при підготовці і проведенні установчих 

зборів Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про звіт голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за період з червня 2017 року по червень 2018 року» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який поінформував, що згідно 



Положення про Громадську раду, голова повинен звітувати за рік роботи 

Громадської ради та запропонував провести чергове засідання  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 19 

липня 2018 року о 16.00 з наступним порядком денним: «Про звіт голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації за період з червня 2017 року по червень 2018 року». 

 

Вирішили: 

Провести чергове засідання  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 19 липня 2018 року о 16.00 з наступним 

порядком денним: «Про звіт голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації за період з червня 2017 року 

по червень 2018 року». 

 

Голосували: «за» - 27, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


