
 

 

 

 

 

                                          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 № 5 
 засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (ІІ етап) 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      06 листопада 2019 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 34 особи. 

Присутні:  

24 члени Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

депутат Київської міської ради VІІІ скликання Маляревич О.В.; 

начальник управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Соя О.В.; 

заступник директора науково-методичного центру управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сидоренко Н.А.; 

в.о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Присяжнюк 

Л.В.; 

директор комунального некомерційного підприємства «Консультативно-

діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» Карабаєв Д.Т.; 

голова комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, торгівлі, 

комунальної власності, майна та комунальних підприємств Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) Лисенко О.П.; 

голова Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації Аракелян А.О.; 

голова Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній 

адміністрації Сінцов Г.Л.; 

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

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

громадськість Дніпровського району: Омельчук Є.Р., Мазира Д.Л., Торосян 

А.Р., Голянський О.І., Журавльова Н.В., Барашенков Я.Г., Абрашекова О.А., 

Білера О.В., Юрченко В.І., Бригадир С.Я., Холкін О.А., Малашта А.В., 

Горєлов О.А. 
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Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

24 члени Громадської ради із 34. Таким чином, засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати другий етап п’ятого засідання 

Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Відкрити другий етап п’ятого засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував затвердити  

проект порядку денного та регламент другого етапу засідання Громадської 

ради, схвалені Правлінням Громадської ради, проекти яких отримані членами 

Громадської ради під час реєстрації, а саме: 

1. Про Звернення до голови Київської міської державної адміністрації Кличка 

В.В. стосовно проведення аудит-перевірки тендерної документації та 

виконавців проектів Громадського Бюджету, № 438ГБ1 за 2017 рік та № 

450ГБ2 за 2018 рік. 

Доповідачі: Ковальчук І.М.,  

Маляревич О.В. (за згодою) 

2. Про виконання в Дніпровському районі м. Києва програми доступності. 

Доповідач:  
Соя О.В.(за згодою)  

3. Про роботу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо створення нового освітнього простору в 

рамках впровадження проекту “Нова українська школа”. 

Доповідач:  
Сидоренко Н.А, Присяжнюк Л.В. (за згодою),  

4. Про нові правила роботи ФОПів згідно Закону України «Про внесення 

змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших 

законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг.  

Доповідачі: Мітюк С.О., Лисенко О.П. (за згодою) 

5. Про пропозиції, що напрацьовані під час зустрічі медичної спільноти 

Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів міста Києва з 

народними депутатами Верховної ради України Дубовим Артемом 

Васильовичем (в.о. 213) та Швецем Сергієм Федоровичем (в.о.214) 09 жовтня 

2019 року. 

Доповідачі: Гриджук М. Ю., 

Карабаєв Д. Т. (за згодою) 

6. Про включення до складу консультативно-дорадчих органів та 

самостійних структурних підрозділів при Дніпровській районній в місті 



Києві державній адміністрації членів  Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації». 

Доповідачі: Селюк І. М.,  

Черевко Н.П. (за згодою) 

7. Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

8. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 15 хвилин 

Друге питання - 15 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

Четверте питання – 15 хвилини 

П’яте питання - 15 хвилини 

Шосте питання - 5 хвилини 

Сьоме питання - 5 хвилини 

Різне - 5 хвилини 

 

 

 

Вирішили:  
1. Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про Звернення до голови Київської міської державної адміністрації Кличка 

В.В. стосовно проведення аудит-перевірки тендерної документації та 

виконавців проектів Громадського Бюджету, № 438ГБ1 за 2017 рік та № 

450ГБ2 за 2018 рік. 

Доповідачі: Ковальчук І.М.,  

Маляревич О.В. (за згодою) 

2. Про виконання в Дніпровському районі м. Києва програми доступності. 

Доповідач:  
Соя О.В.(за згодою)  

3. Про пропозиції, що напрацьовані під час зустрічі медичної спільноти 

Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів міста Києва з 

народними депутатами Верховної ради України Дубовим Артемом 

Васильовичем (в.о. 213) та Швецем Сергієм Федоровичем (в.о.214) 09 жовтня 

2019 року. 

Доповідачі: Гриджук М. Ю., 

Карабаєв Д. Т. (за згодою) 

4. Про роботу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо створення нового освітнього простору в 

рамках впровадження проекту “Нова українська школа”. 

Доповідач:   

Сидоренко Н.А, Присяжнюк Л.В. (за згодою),  



5. Про нові правила роботи ФОПів згідно Законів України «Про внесення 

змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших 

законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»: що 

не влаштовує бізнес та наскільки це справедливо.  

Доповідачі: Мітюк С.О.,  

Лисенко О.П. (за згодою) 

6. Про включення до складу консультативно-дорадчих органів та 

самостійних структурних підрозділів при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації членів  Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І. М.,  

Черевко Н.П. (за згодою) 

7. Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

8. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 40 хвилин 

Друге питання - 20 хвилин 

Третє питання - 20 хвилин 

Четверте питання – 10 хвилини 

П’яте питання - 15 хвилини 

Шосте питання - 5 хвилини 

Сьоме питання - 5 хвилини 

Різне - 5 хвилини 

 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про Звернення до голови Київської міської державної адміністрації Кличка 

В.В. стосовно проведення аудит-перевірки тендерної документації та 

виконавців проектів Громадського Бюджету, № 438ГБ1 за 2017 рік та № 

450ГБ2 за 2018 рік»  

 

Слухали:  

представника Громадської організації «Потон міста Київ», який надав 

інформацію щодо проектів Громадського Бюджету, № 438ГБ1 за 2017 рік та 

№ 450ГБ2 за 2018 рік та запропонував схвалити Звернення до голови 

Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. стосовно проведення 

аудит-перевірки тендерної документації та виконавців проектів 

Громадського Бюджету, № 438ГБ1 за 2017 рік та № 450ГБ2 за 2018 рік; 

 



голову Громадської організації «Європейський культурний центр» Білеру 

О.В., який надав інформацію стосовно проведення  ремонтних робіт будівлі 

кінотеатру “Краків” (лист ГО «ЄКЦ» додається), що знаходиться за адресою: 

Русанівська Набережна, 12 та запропонував створити робочу групу з  

контролю ремонтних робіт будівлі кінотеатру “Краків”; 

депутата Київської міської ради VІІІ скликання Маляревича О.В., який надав 

відповіді стосовно ситуації, що склалась навколо Громадського Бюджету, № 

438ГБ1 за 2017 рік та № 450ГБ2 за 2018 рік, та ремонтних робіт будівлі 

кінотеатру «Краків». 

В обговоренні питання взяли участь: Павленко А.М., Ковальчук І.М., 

Барашенков Я.Г., Абрашекова О.А., Кулініч Ю.А. 

 

Вирішили:  

1.Затвердити Звернення до голови Київської міської державної адміністрації 

Кличка В.В. стосовно проведення аудит-перевірки тендерної документації та 

виконавців проектів Громадського Бюджету, № 438ГБ1 за 2017 рік та № 

450ГБ2 за 2018 рік (додається). 

2.Створити робочу групу громадського контролю за ремонтними роботами 

будівлі кінотеатру “Краків” в чисельності 7 осіб, а саме, персонально: 

Ковальчук І.М. – голова, Білера О.В. – заступник голови, Кулініч Ю.А., 

Бурля О.Ю., Барашенков Я.Г., Майоров В.Ю., Торосян А.Р. 

3.Звернутися до Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) з проханням провести громадську експертизу проведення  

ремонтних робіт будівлі кінотеатру “Краків”, що знаходиться за адресою: 

Русанівська Набережна, 12. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про виконання в Дніпровському районі м. Києва програми доступності» 

 

Слухали: начальника управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сою О.В., яка 

надала інформацію щодо виконання в Дніпровському районі м. Києва 

програми доступності. 

 

Вирішили:  
Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Сої О.В., взяти 

до відома (додається). 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про пропозиції, що напрацьовані під час зустрічі медичної спільноти 

Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів міста Києва з 

народними депутатами Верховної ради України Дубовим Артемом 



Васильовичем (в.о. 213) та Швецем Сергієм Федоровичем (в.о.214) 09 жовтня 

2019 року» 

 

Слухали: голову ГО «Київська крайова організація Всеукраїнського 

лікарського товариства Даніеля Карабаєва, який надав Інформацію щодо 

проведення зустрічі медичних працівників Лівого берега  м. Києва з 

народними депутатами України від одномандатних виборчих округів 

Дарницького, Дніпровського і Деснянського районів міста Києва 09 жовтня 

2019 рок та стосовно пропозицій, що були напрацьовані під час цієї  зустрічі. 

В обговоренні питання взяли участь: Гриджук М.Ю., Павленко А.М., 

Аракелян А.О., Лисенко О.П., Бурля О.Ю. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію щодо проведення зустрічі медичних працівників Лівого 

берега  м. Києва з народними депутатами України від одномандатних 

виборчих округів Дарницького, Дніпровського і Деснянського районів міста 

Києва 09 жовтня 2019 року взяти до відома (додаток 1).  

2. Взяти до відома Пропозиції, що напрацьовані   підчас  зустрічі  

медичної спільноти Дарницького, Деснянського та Дніпровського   районів 

міста Києва з народними депутатами   Верховної ради України Дубовим  

Артемом  Васильовичем  (в.о. 213) та Швецем Сергієм  Федоровичем 

(в.о.214) 09 жовтня 2019 року (додаються).     

3. Комітету з питань соціального захисту,  охорони здоров’я, сім’ї та дітей 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в координації з Громадською організацією «Київська крайова 
організація Всеукраїнського лікарського товариства» (голова ГО Даніель 
Карабаєв) забезпечити постійний моніторинг виконання Пропозицій, що 

напрацьовані   під час  зустрічі  медичної спільноти Дарницького, 

Деснянського та Дніпровського   районів міста Києва з народними 

депутатами   Верховної ради України Дубовим  Артемом  Васильовичем  

(в.о. 213) та Швецем Сергієм  Федоровичем (в.о.214) 09 жовтня 2019 року    

(в частині , що мають відношення до Дніпровського району м. Києва.). 

4. Секретаріату і Комітету з питань соціального захисту,  охорони 

здоров’я, сім’ї та дітей Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації забезпечити в тижневий термін направлення 

Пропозицій, що напрацьовані   під час  зустрічі  медичної спільноти 

Дарницького, Деснянського та Дніпровського   районів міста Києва з 

народними депутатами   Верховної ради України Дубовим  Артемом  

Васильовичем  (в.о. 213) та Швецем Сергієм  Федоровичем (в.о.214) 09 

жовтня 2019 року до Верховної ради України (профільного комітету і фракції 

політичної партії «Слуга народу»), Кабінету Міністрів України, Київської 

міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної 

адміністрації). 

5. Просити Громадську ради при  Дарницькій та Деснянській районних в 

місті Києві державних адміністраціях розглянути зазначене питання на своїх 

засіданнях. 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О. М. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про роботу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо створення нового освітнього простору в 

рамках впровадження проекту “Нова українська школа”» 

 

Слухали: заступника директора науково-методичного центру управління 

освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Сидоренко Н.А. та в.о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Присяжнюк Л.В., які надали інформацію стосовно роботи 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо створення нового освітнього простору в рамках 

впровадження проекту «Нова українська школа». 

 

В обговоренні питання взяли участь: Брагіна А.Е., Селюк І.М., Рекун А.І., 

Напрєєнко О.Г., Холкін О.А., Бурля О.Ю., Майоров В.Ю. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію заступника директора науково-методичного центру 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Сидоренко Н.А. та в.о. головного бухгалтера централізованої 

бухгалтерії управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Присяжнюк Л.В., які надали інформацію стосовно роботи 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо створення нового освітнього простору в рамках 

впровадження проекту «Нова українська школа» взяти до відома. 

2. Звернутись до начальника управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Іваніни Н.В. стосовно проведення зустрічі-

знайомства комітету з питань освіти, культури, молоді та спорту Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

П’яте питання порядку денного 

«Про нові правила роботи ФОПів згідно Закону України «Про внесення змін 

до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України 

щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі. Громадського харчування та 

послуг». 



 

Слухали:  
голову комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Мітюка С.О.; 

голову комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, торгівлі, 

комунальної власності, майна та комунальних підприємств Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) Лисенко О.П. 

 

Довідково: 

Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому 

законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів 

для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від 

"Слуги народу".  

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.  

Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати 

класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити 

сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані 

про операції на сервер податкової служби. 

Також документ передбачає розширення кола підприємців та підприємств, 

які ці РРО мати зобов'язані. 

Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти 

детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати 

фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець 

зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Павленко А.М., Аракелян А.О. 

 

Вирішили:  

1.  Запропонувати комітету з питань промисловості, розвитку 

підприємництва, торгівлі, комунальної власності, майна та комунальних 

підприємств Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) (голова Олександр Лисенко) створити спільну робочу групу з 

організації проведення «круглого столу»: «Нові правила роботи ФОПів 

згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»: 

що не влаштовує бізнес та наскільки це справедливо» 

2.Рекомендувати робочій групі провести зазначений захід не пізніше 21 

листопада 2019 року в Колонній залі КМДА 

3.Рекомендувати робочій групі запросити на зазначений захід фахівців та 

експертів з зазначеного питання, а саме: представників профільного комітету 

Верховної ради України та Київської міської ради, Державної фіскальної 

служби України, державної регуляторної служби, керівників профільних 

відділів та підрозділів при районних в місті Києві державних адміністрацій, 

членів профільних комітетів Громадських рад при районних адміністраціях 



міста Києва, організації роботодавців та профспілок,  а також інших 

зацікавлених осіб. 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Шосте питання порядку денного:  

 «Про включення до складу консультативно-дорадчих органів та самостійних 

структурних підрозділів при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації членів  Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який надав інформацію, щодо 

включення до складу консультативно-дорадчих органів та самостійних 

структурних підрозділів при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації членів  Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

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

 

Вирішили:  

1.Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації ще раз звернутись до Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації стосовно інформації щодо  включення до 

складу консультативно-дорадчих органів та самостійних структурних 

підрозділів при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

членів  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації згідно раніше наданих Громадською радою пропозицій 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селюк 

І.М.  

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Сьоме питання порядку денного:  

 «Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка надала інформацію, що до 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації надійшли  заяви кандитатів та протоколи від 

профільних комітетів про включення до складу експертів  Громадської ради 

Торосяна А.Р., Голянського О.І., Малашти А.В., Холкіна О.А., Горєлова О.А. 

 

Вирішили:  



1.Затвердити Торосяна А.Р. експертом Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунальної та транспортної інфраструктури, земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури. 

2.Затвердити Голянського О.В., Малашту А.В., Холкіна О.А. експертами 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з питань надзвичайних ситуацій, охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, захисту прав вимушено 

переміщених осіб та учасників ООС (АТО). 

3.Затвердити Горєлова О.А. експертом Громадсько ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з питань освіти, культури, 

молоді та спорту. 

 

Голосували: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 2. 

 

Різне: 

Восьме питання порядку денного: 

«Щодо доручень комітетам  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який стосовно доручень комітетам  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Вирішили: 

1. Доручити головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації провести зустрічі зі структурними 

підрозділами Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації 

для знайомства та відпрацювання механізму комунікації та співпраці. 

2.  Доручити головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації до 23 листопада 2019 року надати до 

Секретаріату Громадської ради пропозиції до Плану роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2020 рік. 

3. Доручити комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації разом з громадськістю мікрорайону «ДВРЗ», помічниками-

консультантами  депутата Київради Тесленка П.П.  вивчити питання 

будівництва нової дороги « мікрорайон ДВРЗ -Броварський проспект». 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Дев’яте питання порядку денного: 

«Про Звернення до Київського міського голови Кличка В.В. стосовно відміни 

проведення конкурсу із залученням інвестора до реалізації проєкту 

«Облаштування воднолижного комплексу для активного відпочинку з 



об'єктами спортивно-рекреаційного призначення на території Труханового 

острова» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував схвалити 

Звернення до мера міста Києва Кличка В.В. стосовно відміни проведення 

конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування 

воднолижного комплексу для активного відпочинку з об'єктами спортивно-

рекреаційного призначення на території Труханового острова». 

 

Вирішили: 

Схвалити Звернення до Київського міського голови Кличка В.В. стосовно 

відміни проведення конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту 

«Облаштування воднолижного комплексу для активного відпочинку з 

об'єктами спортивно-рекреаційного призначення на території Труханового 

острова» (додається). 

 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


