
 

 

 

 

 

  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 № 17 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Челябінська, 9Г,                               30 січня 2019 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:  

20 членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  
депутат Київської міської ради Шаповал А.А.; 

радник заступника голови КМДА Пантелеєва П.О. Тихонов О.М.; 
начальник управління житлово-комунального  господарства Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації Косар Н.Р.; 

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 

економічних питань Глущенко І.А.; 

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. 

експерти Громадської ради: Ільєнко О.М. 

представники громадськості: Калмикова В.Г., Кузнєцов П.Б., Шкурко О.А., 

Теплюк С.Ф., Іванішин О.В., Аракелян А.О., Орлова О.І., Годієнко І.В., 

Макарчук К.І. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 
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20 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» - 20, «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 хід виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 

09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 

2454-VIII  від 07.06.2018). 

Доповідачі: Косар Н.Р. (за згодою),  

Прогонюк С.Т. (за згодою), 

Шашкіна Л.О. 

2. Про стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М., 

Кириченко О. М. 

3. Про план роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2019 рік. 

Доповідачі: голови комітетів, 

Селюк І.М. 

4. Різне. 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про хід виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 

09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 

2454-VIII  від 07.06.2018). 

Доповідачі: Косар Н.Р. (за згодою),  

Шашкіна Л.О. 

2. Про стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Базік О.М. 

3. Про план роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2019 рік. 

Доповідачі: Павленко А.М. 



4. Про заяву Сергеєвої Ю.Й. стосовно ремонту амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини № 1, КНП «ЦПМСД № 2» Дніпровського 

району м. Києва за адресою: пр-т Миру, 19/18. 

Доповідач: Сергеєва Ю.Й. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

«Про хід виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 

09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами, внесеними згідно із Законом України № 

2454-VIII  від 07.06.2018)» 

 

Слухали:  

радника заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Пантелеєва П.О. Тихонова О.М., який поінформував щодо Рішення Київської 

міської ради  від 22.12.2016 р. № 780/1784 «Про затвердження Положення 

про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних 

ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних 

будинках міста Києва». 

Начальника управління житлово-комунального  господарства Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації Косар Н.Р., яка надала 

інформацію щодо ходу виконання Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами, внесеними згідно із Законом 

України № 2454-VIII  від 07.06.2018). 

Представника громадськості мікрорайону «Микільська слобідка» 

Дніпровського району міста Києва Аракеляна А.О., який зачитав звернення 

громадськості щодо закриття та переносу ЖЕД № 405 в приміщення ЖЕД № 

410.  

 

В обговоренні взяли участь: Бурля О.Ю., Кравчук С.Г., Глущенко І.А.,  

 Калмикова В.Г., Кузнєцов П.Б., Шкурко О.А., Теплюк С.Ф., Іванішин О.В., 

Аракелян А.О., Орлова О.І., Годієнко І.В., Макарчук К.І., Шашкіна Л.О., 

Майоров В.Ю., Віровцев В.Ю., Волков С.С., Шаповал А.А. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію Радника заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Пантелеєва П.О. Тихонова О.М., який поінформував щодо 

Рішення Київської міської ради  від 22.12.2016 р. № 780/1784 «Про 

затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного 

майна у багатоквартирних будинках міста Києва» взяти до відома. 

2. Інформацію начальника управління житлово-комунального  господарства 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації Косар Н.Р., яка 

надала інформацію щодо хіду виконання Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (зі змінами, внесеними 

згідно із Законом України № 2454-VIII  від 07.06.2018) взяти до відома. 



2. Схвалити Звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до голови Київської міської державної 

адміністрації Кичка В.В. щодо закриття та переносу ЖЕД № 405 в 

приміщення ЖЕД № 410, що додається.  

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації направити Звернення до голови Київської міської 

державної адміністрації Кичка В.В. щодо закриття та переносу ЖЕД № 405 в 

приміщення ЖЕД № 410. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0  

 

Друге питання порядку денного: 

«Про стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали:  
Першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Базіка О. М., який надав інформацію 

щодо звернень Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, які було надіслано до органів виконавчої влади та 

відповідей на них. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Седченко І.В. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію першого заступника голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О. М. 

щодо звернень Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, які було надіслано до органів виконавчої влади та 

відповідей на них взяти до відома (додається). 

2.  Першому заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній 

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

звернень визначити перелік звернень, які потребують подальшої роботи і 

супроводження. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації включити зазначений в пункті 1 цього рішення 

окремим додатком до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на І-ше півріччя 2019 року. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Третє питання порядку денного: 

« Про план роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2019 рік» 

 

 

 



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

адміністрації Павленка А.М., який вніс на розгляд проект Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на І-ше півріччя 2019 року, що підготовлений відповідно до 

рішення Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації від 16 січня 2019 року. 

 

В обговоренні взяли участь: Базік О.М., Віровцев В.Ю., Фоміних С.А., 

Седченко І.В. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на І-ше півріччя 2019 року, що додається. 

2. 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 І-ше півріччя 2019 року всім членам Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Розмістити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на І-ше півріччя 2019 року на офіційному 

суб-веб сайті Дніпровської районної 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» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Четверте питання порядку денного: 

Про заяву Сергеєвої Ю.Й. стосовно ремонту амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини № 1, КНП «ЦПМСД № 2» Дніпровського району м. Києва 

за адресою: пр-т Миру, 19/18. 

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

адміністрації Сергеєву Ю.Й., яка надала інформацію щодо ремонту, який 

проходить  в амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1, КНП 

«ЦПМСД № 2» Дніпровського району м.Києва за адресою: пр-т Миру, 19/18.  

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Седченко І.В. 

 

Вирішили: 

1. Заяву Сергеєвої Ю.Й. стосовно ремонту амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини № 1, КНП «ЦПМСД № 2» Дніпровського району м. Києва 

за адресою: пр-т Миру, 19/18.8 взяти до відома (додається). 

2. Схвалити Звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Онофрійчука П.В. стосовно ремонту  в амбулаторії 



загальної практики сімейної медицини № 1, КНП «ЦПМСД № 2» 

Дніпровського району м.Києва за адресою: пр-т Миру, 19/18., що додається. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Направити Звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчук 

П.В. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Селюк 

І. М. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради               _______________ А.М. Павленко 

 

 

Секретар  

Громадської ради          ________________І.М. Селюк 


