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ПРОТОКОЛ № 11 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                        28 травня 2020 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

20 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Щербак 

І.М.; 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.; 

голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

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

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. 

громадськість Дніпровського району: Калмикова В.Г. 
 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

20 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. 

mailto:gr_dnipr@ukr.net


 

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. Зустріч з новопризначеним головою Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації І.М. Щербаком. 

 

2. Про проведення аналізу проекту Генерального плану міста Києва та 

напрацювання зауважень і пропозицій до нього, що стосуються 

Дніпровського району міста Києва.  

Доповідач: Базік О.М. 

3. Про  стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Селюк І.М. 

4. Про стан реагування  органів влади на звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

                                                                      Доповідач: Кириченко О.М. 

5. Про участь членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації в її засіданнях станом на 28 травня 2020 року. 

                                                                               Доповідач: Селюк І.М. 

6. Про зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2020 рік.  

Доповідач: Селюк І.М. 

7. Про звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 60 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 10 хвилин 

П’яте питання - 10 хвилин 

Шосте питання - 10 хвилин 

Сьоме питання - 10 хвилин  

 

 

 

Вирішили:  
Затвердити наступні порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 



1.Зустріч з новопризначеним головою Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації І.М. Щербаком. 

 

1. Про проведення аналізу проекту Генерального плану міста Києва та 

напрацювання зауважень і пропозицій до нього, що стосуються 

Дніпровського району міста Києва.  

Доповідач: Базік О.М. 

2. Про  стан виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації.  

Доповідач: Селюк І.М. 

3. Про стан реагування  органів влади на звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

                                                                      Доповідач: Кириченко О.М. 

4. Про участь членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації в її засіданнях станом на 28 травня 2020 року. 

                                                                               Доповідач: Селюк І.М. 

5. Про зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2020 рік.  

Доповідач: Селюк І.М. 

6. Про звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

 

Перше питання - 60 хвилин 

Друге питання - 10 хвилин 

Третє питання - 10 хвилин 

Четверте питання - 10 хвилин 

П’яте питання - 10 хвилин 

Шосте питання - 10 хвилин 

Сьоме питання - 10 хвилин  

 

 

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

 

Перше питання порядку денного:  

«Зустріч з новопризначеним головою Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації І.М. Щербаком»  

 

Слухали: 

 заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородню А.В. та голову Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті києві державній адміністрації Павленка А.М., які 

представили новопризначеного голову Дніпровської районної в місті Києві 

державній адміністрації Щербака І.М.; 



голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Щербака 

І.М., який виголосив вступне слово та надав відповіді на запитання від 

присутніх на засіданні членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Базік О.М., Ковальчук І.М., Шашкіна 

Л.О. 

 

Вирішили:  
1. Інформацію голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Щербака І.М. взяти до відома (додається). 

2. Доручити голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленко А.М. один раз на три місяці 

організовувати зустрічі Громадської ради з головою Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Щербаком І.М. (за згодою).  

 

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

 

Друге питання порядку денного: 

«Про проведення аналізу проекту Генерального плану міста Києва та 

напрацювання зауважень і пропозицій до нього, що стосуються 

Дніпровського району міста Києва» 

 

Слухали: заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

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

здійснений ним і деякими членами Громадської ради аналізу проекту 

Генерального плану міста Києва та напрацьовані зауваження і пропозиції до 

нього, що стосуються Дніпровського району міста Києва. 

 

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

Шашкіна Л.О. 

 
Вирішили:  
Затвердити напрацьовані зауваження та пропозиції до проекту Генерального 

плану міста Києва, що стосуються Дніпровського району міста Києва, що 

додаються, та направити їх розробнику проекту. 

 

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

 

Третє питання порядку денного: 

«Про  стан виконання рішень 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 поінформувала присутніх 

щодо виконання рішень Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 



 

Вирішили:  
1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

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

2. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. надіслати реєстр невиконаних рішень 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації виконавцям  для надання відповідних пояснень та подальшого 

їх виконання або надання пропозицій щодо зняття їх з конторлю. 

3. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. доповісти на черговому засіданні 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо виконання її рішень. 

4. Заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіку О.М. посилити контроль за виконанням 

рішень  комітетами Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

5. 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 стан реагування  органів влади на звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: члена Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, головного спеціаліста відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Кириченко О.М., яка надала інформацію 

щодо стану реагування  органів влади на звернення Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Вирішили:  
1.Інформацію члена Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, головного спеціаліста відділу 

з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Кириченко О.М. щодо стану 

реагування  органів влади на звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації взяти до відома (додається). 

2.Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації спільно з заступником голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Базіком О.М.,  

головами відповідних комітетів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації у разі необхідності і актуальності 

питання підготувати повторні звернення адресатам, що не надали відповіді. 



 

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

 

П'яте питання порядку денного: 

«Про участь членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації в її засіданнях станом на 28 травня 2020 року» 

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка поінформувала присутніх 

щодо участі членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації в її засіданнях станом на 28 травня 2020 року. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Селюк І.М. щодо участі членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації в її засіданнях станом на 28 травня 2020 року взяти до відома 

(додається). 

  

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

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації на 2020 рік» 

 

Слухали: секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка поінформувала присутніх про 

зміни до Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

 

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

Овсянніков О.В., Оліфіра О.І. 

 

Вирішили:  

1. Перенести розгляд питання  «Про виконання заходів «Міської цільової 

комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві 

“Безпечна столиця” на 2019 – 2021 роки» на червень 2020 року. 

2. Перенести розгляд питання  «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» на вересень 2020 року. 

3. Перенести розгляд питання  «Звіт про роботу Опікунської ради 

протягом 2019 року щодо захисту прав та законних інтересів повнолітніх 

недієздатних та обмежено-дієздатних осіб» на жовтень 2020 року. 

4. Перенести розгляд питання  «Про заходи щодо упорядкування 

розміщення тимчасових споруд (МАФ) у Дніпровському районі міста Києва» 

на жовтень 2020 року. 



5. Перенести розгляд питання «Про стан виконання Міської комплексної 

цільової програми «Київ без бар’єрів» в Дніпровському районі м Києва» на 

червень 2020 року. 

6. Перенести розгляд питання  «Про організацію харчування у закладах 

освіти Дніпровського району міста Києва» на жовтень 2020 року. 

7. Питання «Про підсумки проведення опалювального сезону 2019-2020 

років у Дніпровському районі міста Києва» виключити з Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2020 рік. 

8. Перенести розгляд питання  «Про стан використання комунального 

майна територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління 

Дніпровської районної  в місті Києві державної адміністрації» на жовтень 

2020 року. 

  

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про звернення 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 поінформував присутніх щодо 

проектів звернень та запитів на інформацію Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та запропонував 

затвердити їх. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Гриджук М.Ю., Оліфіра О.І. 

Вирішили:  

1.Затвердити Звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації   щодо зауважень та пропозицій стосовно внесення 

додаткових змін до розподілу бюджету Дніпровського району міста Києва, 

що додається. 

2.Затвердити Звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації   щодо продовження функціонування амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини No 6 Дніпровського району м. Києва 

(вул. Рогозівська, 6), що додається. 

3.Затвердити Звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації   щодо сприяння  налагодження на постійній основі 

(раз на місяць) перевірок ШЕУ Дніпровського району м. Києва ливнестоків 

на предмет наявності там незаконних врізок, що додається. 

4.Затвердити Звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації   щодо проведення разом з представниками 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації робочого огляду 

будівлі кінотеатру «Краків», що додається. 

5.Затвердити Запит на інформацію до Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо розподілу асигнувань у 2020 році на 



фінансування капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів, що 

додається. 

  

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

 

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

Секретар  

Громадської ради                                            І.М. Селюк 


