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                              Звіт про виконання Плану роботи  

              Громадської ради при Дніпровській районній в місті  

           Києві державній адміністрації  на перше півріччя 2019 року 

 

Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації в другому півріччі 2019 року проведено  7 засідань, з 

них одне засідання проведено в два етапи, два засідання проведено 

позачергово, дистанційно (з використанням VIBER). На них розглянуто 49  

питань, зокрема: 

 

Про проблеми паркування та збереження особистого транспорту 

мешканців Дніпровського району м. Києва. 

 

Щодо об’єкту природоохоронного фонду «Урочище Горбачиха» у 

Дніпровському районі м. Києва. 

 

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. 

 

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. 

 

Про виконання в Дніпровському районі м. Києва програми доступності. 

Про роботу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо створення нового освітнього простору в рамках 

впровадження проекту  «Нова українська школа». 

 

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.  

 

Про роботу Ради сприяння діяльності органів самоорганізації населення 

Дніпровського району м .Києва. 

 

Про проблеми паркування та збереження особистого транспорту мешканців 

Дніпровського району м. Києва. 

 

Про роботу громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону “Муніципальна варта” в Дніпровському районі міста 

Києва та його взаємодії з працівниками поліції. 

 

Про звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 
 

Про Комплексну міську цільову програму сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки. 

  

Щодо інформації Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації стосовно опалювального сезону в Дніпровському районі міста 

Києва 2019-2020 р.р. 

 

Про управління комунальним майном, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, та основні 

показники використання майна комунальної власності. 

 

Щодо 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. 

 

Щодо звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до Постійної комісії Київської міської рад з питань 

містобудування, архітектури та землекористуванння. 

 

Щодо звернення батьківської спільноти Дніпровського району м. Києва з 

проханням підтримати їх Звернення до Верховної Ради України стосовно 

нової редакції Закону України "Про загальну середню освіту». 

 

Про реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення 

Дніпровського району м. Києва. 

 



Про стан проведення капітального та поточного ремонтів житлового фонду, 

об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою території 

Дніпровського району м. Києва.  

 

Про дотримання органами виконавчої влади міста Києва містобудівного 

законодавства.  

 

Про збереження та розвиток мережі (насамперед безкоштовних) спортивних 

секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, спортивних клубів і секцій, 

підліткових клубів за місцем проживання, а також забезпечення пільгового 

відвідування дітей пільгових категорій та дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

 Із запланованих питань Громадською радою не розглянуто 3, а саме: 

 

Про розподіл і утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків 

у Дніпровському районі м. Києва. 

Про роботу служби сім'ї та дітей  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації   щодо захисту прав дитини, зокрема, утворення 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

Про діяльність Управління (Центру) надання адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

За друге півріччя 2019 року Громадська рада при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації затвердила (схвалила) 28  звернень з 

різних проблемних питань до Дніпровської районної в місті Києві державної 

влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної влади), Київської міської ради та Верховної ради України (див. 

додаток) 

     А  отримано відповідей на них-13.( Дивись додаток). 

      Декілька слів про роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

На початку своєї діяльності Громадська рада утворила ; комітети, а саме: 

 

      комітет з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища; 

      комітет з питань гуманітарної та соціальної політики; 

      комітет з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів , будівництва та архітектури; 

      комітет з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної та 

оборонної роботи, захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників 

ООС (АТО). 

 

        В листопаді 2019 року шляхом розділу комітету з питань гуманітарної та 

соціальної політики питань було утворено ще два комітети: з питань освіти, 



культури, молоді і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

Це безумовно сприяло покращенню роботи Громадської ради в зазначених 

напрямках. 

 

 

В той же час сдід визнати, що робота комітетів Громадської ради 

далека від необхідного рівня. Так, не увійшло в практику їх роботи спільні 

засідання, навіть просто робочі зустрічі, з профільними структурними 

підрозділами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Виключення є новоутворений комітет з питань освіти, культури, молоді і 

спорту. Бажає бути кращою робота комітетів з ініціювання і підготовка 

питань для розгляду їх на засіданні Громадської ради.     

Із питань, запланованих для розгляду комітетів Громадської ради, розглянуто 

ними лише   

 

Слід ще раз акцентувати вашу увагу на те, що без системної роботи 

комітетів робота Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації не може бути визнаною як задовільна. Налагодження 

роботи комітетів-ось головний пріоритет нашої діяльності. Ні одне питання 

без попереднього розгляду профільним комітетом не може бути винесено на 

засідання Громадської ради. 

Ефективна робота комітету не можлива без тісної співпраці з 

профільним структурним підрозділом Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

В практику діяльності комітетів Громадської ради повинно увійти 

постійна співпраця з профільними комітетами Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). Цьому, безперечно, сприяє те, що до складу Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) наразі входять 6 членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації (Павленко А.М., Базік О.М., 

Селюк І.М., Митюк С.О., Овсянніков О.В., Шашкіна Л.О.). 

 

Хочу ще раз привернути вашу увагу на дуже просте, па перший погляд, 

формальне, але, насправді, важливе питання. Мало здійснити грунтовну 

підготовку і провести засідання комітету. Необхідно правильно і своєчасно 

оформити протокол і подати його до Секретаріату Громадської ради. Не має 

протоколу-не має факту проведення засідання комітету. 

 

Із найбільш вагомих заходів, проведених  Громадською радою слід 

відзначити наступні: 



Робочу зустріч медичної спільноти Лівобережжя Києва з народними 

депутатами України Дубовим Артемом Васильовичем (в.о. 213) та Швецем 

Сергієм Борисовичем (в.о. 214); 

Робочу зустріч Громадської ради з народними депутатами України 

Швецем Сергієм Борисовичем (в.о. 214) та Яременком Богданом 

Васильовичем (в.о. 215) 

Робочу зустріч Громадської ради з депутатами Київради, обраних у 

Дніпровському районі м. Києва; 

Проведення засідання «круглого столу» на тему: «Малий бізнес міста 

Києва. Стан та перспективи розвитку в умовах змін до податкового 

законодавства». 

Окремо хочу зупинитися на одній з основних форм роботи Громадської 

ради-моніторингу діяльності органу виконавчої влади. 

У відповідності до Плану роботи Громадської ради на друге півріччя 

2019 року комітети повинні були здійснити моніторинг по 10 напрямках 

роботи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Але в 

Секретаріаті не має відповідних інформаційних звітів щодо ціє роботи. 

Громадська рада не використовує ще одну форму своєї роботи-

громадську експертизу. Тут, звичайно, є свої складності, об’єктивні 

обставини: відсутність дієвого механізму. Відповідних фахівців, практичного 

досвіду тощо. 

Але чим пояснити не проведення 3 із 4 запланованих «круглих столів»? 

З ініціативи народних депутатів України, обраних на одномандатних 

виборчих округах, що розташовані в Дніпровському районі м. Києва, Швеця 

Сергія Борисовича (в.о. 214), Яременка Богдана Васильовича (в.о. 215), 

Забуранної Лесі Володимирівної (в.о. 216) та пропозицією Громадської ради 

помічниками-консультантами народних обранців стали: Базік О.М., Шашкіна 

Л.О., Оліфіра О.І., Фоміних С.А., Овсянніков О.В., Григор’єва О.В. 

Помічником-консультантом Швеця С.Б. є також Брагіна А.Е. 

Вочевидь Громадській раді потрібно в повній мірі використовувати 

відповідні можливості при реалізації своїх  цілей і завдань. 

І насамкінець дозвольте з вашого дозволу висловити подяку керівникам 

структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації: Косар Надії Романівні начальнику управління житлово-

комунального господарства, Сої Олександрі Вікторівні-начальнику 

управління праці та соціального захисту населення, Іваніні Наталії 

Василівній-начальнику управління освіти, Лобачу Григорію 



Володимировичу-начальнику відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики, Пухляку Андрію Миколайовичу-

начальнику відділу майна комунальної власності, Ільєнку Василю 

Петровичу-начальнику відділу молоді і спорту, Дрижку   Івану Алімовичу-

начальнику управління будівництва, Романцю Олександру  Васильовичу -

начальнику відділу благоустрою та, Прогонюку Сергію Тарасовичу-

директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва за тісну і плідну співпрацю. 


