
 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 573 20 94 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/dniprgr/ 

 

ПРОТОКОЛ № 12 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                        25 червня 2020 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 31 особа. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

начальник Дніпровського районного  управління поліції  ГУ Національної 

поліції в м. Києві Кузьмін О.П.; 

т.в.о. начальника слідчого відділу Дніпровського районного  управління 

поліції  ГУ Національної поліції в м. Києві Марченко Б.В.; 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції Дніпровської районної в місті києві 

державної адміністрації Мірошниченко В.Я.; 

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в 

місті києві державної адміністрації Сергійчук С.А.; 

начальник відділу благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в місті києві державної адміністрації 

Романець О.В.; 

голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державні адміністрації) Назаренко Б.С.; 

голова комітету з питань промисловості, розвитку підприємництва, торгівлі, 

комунальної власності, майна та комунальних підприємств Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державні 

адміністрації) Лисенко О.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: Малашта А.В., Ільєнко О.В., Фатєєва О.О., 

Федоренко Ю.С. 
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громадськість Дніпровського району: Калмикова В.Г., Оганесян Г.В., 

Степаненко В.І., Березін О.В., Зубарєв О.О., Тищенко В.І., Мотін Ф.О., 

Медведенко С.Ю., Басанцов І.В. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

18 членів Громадської ради із 31. 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» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував проект порядку 

денного та регламент засідання Громадської ради, схвалені Правлінням 

Громадської ради,  отримані членами Громадської ради під час реєстрації, а 

саме: 

 

1. Про реалізацію Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2019 – 2021 роки»: 

діалог з начальником Дніпровського районного  управління поліції  ГУ 

Національної поліції в м. Києві Кузьміним О.П. 

Відповідальні: Фоміних С.А., 

Овсянніков О.В., Кузьмін О.П. (за згодою) 

2. Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва Подільсько-

Воскресенського мосту.  

Доповідач: Базік О.М. 

Шашкіна Л.О. 

3. Про стан виконання Міської комплексної цільової програми «Київ без 

бар’єрів» в Дніпровському районі м Києва. 

                                                Доповідачі: Овсянніков О.В. 

4. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 60 хвилин 

Друге питання - 40 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Різне – 10 хвилин  

 

 

 

 

 



Вирішили: 
1. Додати до порядку денного четверте питання: «Про затвердження 

експертів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації» 

2. Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації: 

 

1. Про реалізацію Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2019 – 2021 роки»: 

діалог з начальником Дніпровського районного  управління поліції  ГУ 

Національної поліції в м. Києві Кузьміним О.П. 

Відповідальні: Фоміних С.А., 

Овсянніков О.В., Кузьмін О.П. (за згодою) 

2. Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва Подільсько-

Воскресенського мосту.  

Доповідачі: Базік О.М. 

Шашкіна Л.О. 

3.Про стан виконання Міської комплексної цільової програми «Київ без 

бар’єрів» в Дніпровському районі м Києва. 

                                                Доповідачі: Овсянніков О.В 

 

4.Про затвердження експертів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації                                                 

Доповідач: Селюк І.М. 

 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 60 хвилин 

Друге питання - 50 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

  

 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про реалізацію Міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2019 – 2021 роки»: 

діалог з начальником Дніпровського районного  управління поліції  ГУ 

Національної поліції в м. Києві Кузьміним О.П.»  

 

Слухали: 

начальника Дніпровського районного  управління поліції  ГУ Національної 

поліції в м. Києві Кузьміна О.П., який  надав відповіді на  запитання членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації стосовно протидії та профілактики злочинності в 

Дніпровському районі м. Києва. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Ковальчук І.М., Марченк Б.В., 

Федоренко Ю.С., Степаненко В.І., Басанцов І.В., Фатєєва О.О., Бурля О.Ю., 

Тищенко В.І., Базік О.М., Шашкіна Л.О., Оліфіра О.І., Ільєнко О.В. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію щодо відповідей начальника Дніпровського районного  

управління поліції  ГУ Національної поліції в м. Києві Кузьміна О.П. на  

запитання членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації взяти до відома (додається). 

2. Доручити голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленко А.М. разом з комітетом з питань 
охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної роботи 
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 
адміністрації (Фоміних С.А.) кожне чергове засідання Громадської ради 

організовувати діалог з начальником Дніпровського районного  управління 

поліції  ГУ Національної поліції в м. Києві (за згодою).  

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про ситуацію, яка склалась навколо будівництва Подільсько-

Воскресенського мостового переходу» 

 

Слухали: представника Громадської організації ОСТ «Русанівський масив» 

Оганесяна Г.В., який надав інформацію щодо ситуації, яка склалась навколо 

будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Назаренко Б.С., Павленко А.М., 

Шашкіна Л.О., Тищенко В.І., Медведенко С.Ю., Фатєєва О.О., Степаненко 

В.І., Базік О.М. 

 
Вирішили:  
1. Затвердити Звернення Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації до Київського міського голови В. Кличка 

стосовно проблемних питань будівництва Подільсько-Воскресенського    

мостового переходу, що додається 

2. Запропонувати Громадській раді при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) до кінця червня 2020 

року провести круглий стіл або робочу зустріч за участі представників 

громадськості, експертів та працівників КМДА, відповідальних за 

будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, для розгляду 

зазначених проблемних питань і напрацювання збалансованих пропозицій 

Київському міському голові та КМДА стосовно їх вирішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 



Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про стан виконання Міської комплексної цільової програми «Київ без 

бар’єрів» в Дніпровському районі м Києва» 

 

Слухали: голову комітету Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з питань соціальної політики і охорони 

здоров’я Овсяннікова О.В. та начальника відділу персонофікованого обліку 

пільг управління праці та соціальної політики Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Глущенко О.В. 

 

Вирішили: 

1. Доручити голові комітету Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з питань соціальної політики і охорони 

здоров’я Овсяннікову О.В. спільно з управлінням праці та соціальної 

політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в 

триденний термін доопрацювати проект Звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації щодо державних 

і міських соціальних гарантій для пільгових категорій населення. 

2. Здійснити прийняття рішення щодо затвердження зазначеного Звернення в 

дистанційному форматі з використанням VIBER. 

З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Четверте 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 надійшла заяви та протокол від профільного 

комітету про включення експертами  Громадської ради Луцької Тетяни 

Валеріївни, Колбанцева Віктора Володимировича, Басанцова Ігоря 

Володимировича. 

Вирішили:  
1. Затвердити Луцьку Т.В. експертом Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації з питань соціальної політики, 

культури та освіти. 



2. Затвердити Колбанцева В.В. експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань 

правоохоронної діяльності та громадської експертизи. 

3. Затвердити Басанцова І.В., експертом Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань 

проведення економічної експертизи та аудиту. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

Секретар  

Громадської ради                                            І.М. Селюк 

 


