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ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, каб. 317                                    24 вересня 2021 року 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні: 20 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені: депутати Київської міської ради Олена Вікторівна Овраменко, 

Андрій Миколайович Странніков, Юрій Сергійович Федоренко, Тарас 

Григорович Криворучко, Ярослав Юрійович Федоренко, Юлія Олександрівна 

Уласик, Сергій Вікторович Артеменко, Віктор Іонасович Кононенко, Олександр 

Григорович Міщенко, Олесь Вікторович Маляревіч, Юлія Володимирівна 

Лимар, Олександр Володимирович Лінчевський, Вадим Васильович Васильчук, 

Ігор Іванович Кириленко, Костянтин Михайлович Бровченко, Анатолій 

Анатолійович Шаповал. 

Присутні: депутати Київської міської ради Олена Вікторівна Овраменко, Андрій 

Миколайович Странніков, Юрій Сергійович Федоренко, Тарас Григорович 

Криворучко, Ярослав Юрійович Федоренко, Юлія Олександрівна Уласик. 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Загородня А.В.; 

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

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

Директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м.Києва Ковшун Євген Миколайович; 

 
 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 18 

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. 
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Вирішили: 
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

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

Рішення прийнято. 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

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

порядку денного та регламенту засідання Громадської ради, схвалені 

Правлінням Громадської ради та  отримані членами Громадської ради під час 

реєстрації:  

1. Про співпрацю  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з депутатами Київської міської ради, які обрані та/або 

працюють в Дніпровському районі міста Києва у вирішення проблемних питань 

життєдіяльності громади. 

 2. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради: 

по першому питанню: 1 год. 40 хв. 

по другому питанню : 20 хв. 

 
 

Вирішили: 
Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

!. Про співпрацю  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з депутатами Київської міської ради, які обрані та/або 

працюють в Дніпровському районі міста Києва у вирішення проблемних питань 

життєдіяльності громади.  

2. Різне. 

 

Регламент засідання Громадської ради: 

по першому питанню: 1 год. 40 хв. 

по другому питанню : 20 хв. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

По першому питанню: 

«Про співпрацю  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з депутатами Київської міської ради, які обрані та/або 

працюють в Дніпровському районі міста Києва у вирішення проблемних питань 

життєдіяльності громади».  

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який привітав депутатів Київської 



міської ради, присутніх на засіданні, і висловив побажання плідної роботи щодо 

пошуку спільних рішень стосовно вирішенню проблемних питань 

життєдіяльності громади Дніпровського району м. Києва. Павленко А.М.. 

зазначив, що подібні робочі зустрічі з депутатами Київради відбуваються з 2015 

року  після виборів нового складу або Київради (як сьогодні), або Громадської 

ради.  

Як відомо за результатами місцевих  виборів 2020 року в Дніпровському районі 

м. Києва обрано 6 депутатів Київської міської ради IX-го скликання. За 

рішеннями політичних партій, що мають своє представництво в Київраді, в 

Дніпровському районі м. Києва працюють ще десять депутатів Київради. 

Громадською радою всім їм було направлено запрошення взяти участь у 

сьогоднішньому засіданні. Наразі в залі присутні 6 депутатів Київради. 

За інформацією голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленка А.М. Громадська рада при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, готуючись до цього засідання, 

підготувала спільно з активними мешканцями району перелік проблемних 

питань для розгляду їх спільно з депутатами Київради. Про результати цього 

засідання Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації має намір також поінформувати громадськість. 

Павленко А.М. запропонував перейти до обговорення проблемних питань, згідно 

переліку, заздалегідь наданому депутатам Київради, і по кожному з них 

прийняти узгоджене рішення. 

 

1. Питання до депутатів Київської міської ради Артеменка С.В., Криворучка 

Т.Г., Міщенка О.Г., які входять до депутатської групи з питань духовності на 

основі християнських цінностей. Що вдалось зробити за час каденції в цій групі? 

Автор питання – Кругляк М.С. 

 

Слухали:  депутата Київської міської ради Криворучка Т.Г., який доповів, що ця 

група є, вона зареєстрована. Нею керує Бойченко Павло Іванович, зв’язаний з 

Християнськими церквами. За цю каденцію засідань групи не відбувалося, 

практичних рішень не приймалось. 

 

Вирішили:  

Доручити  Кругляку М. С. зустрітись з головою групи з питань духовності на 

основі християнських цінностей Бойченком П.І. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

2. Питання до всіх депутатів Київради.  

В який спосіб депутати Київради займаються збереженням територій зелених 

насаджень у Дніпровському районі міста Києва? Автор питання – Шашкіна 

Л.О. 

 

 



 

Слухали:   

депутата Київської міської ради Криворучка Т.Г., який доповів про процедуру 

створення скверів. Якщо у громадськості виникає бажання створити сквер, 

спочатку збирається ініціативна група, яка звертається з ініціативою 

безпосередньо до депутата того округу, де знаходиться ця ділянка. Депутат 

офіційно ініціює створення скверу на цій ділянці. Київська міська рада надає 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою, потім йде затвердження цього 

проекту. А потім присвоюється номер цій  ділянці зі статусом скверу. 

Насамкінець,  за наявності фінансування, утворюється сквер. Також Криворучко 

Т.Г. зазначив, що фінансування утримання скверів та інших зелених зон столиці 

є недостатнім, тому багато їх існують лише «на папері»; 

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М. який також наголосив на те, що багато вже 

створених скверів через недостатнє фінансування не мають належного 

утримання. А багато скверів не передані на обслуговування комунальним 

підприємствам з утримання зелених насаджень міста; 

депутата Київської міської ради Овраменко О.В., яка надала інформацію щодо 

рішення проблеми з прибудинковою територією за адресою бульвар Перова 15, 

15а, 15б. Ця територія розташована поруч з авторинком і місцеві мешканці 

скаржились на постійні спроби зведення на ній тимчасових споруд. Для рішення 

цієї проблеми депутати Київради напрацювали проект рішення, який був 

проголосований Київською міською радою. Це унеможливить зведення 

тимчасових споруд на зазначеній території; 

першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіка О.М., якій доповів про жахливу ситуацію 

щодо збереження зелених зон. Зокрема він наголосив про найбільш проблемні  

ділянки. Це прибережна зона на вулиці Мікільсько-Слобідська, територія заводу 

будівельних матеріалів, Труханів острів та урочище Горбачиха. Базік О.М. 

запросив депутатів Київради відвідати ці проблемні ділянки; 

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який звернувся до присутніх депутатів Київської 

міської ради з проханнямкожному  особисто висловити свою позицію щодо 

проблеми збереження зелених зон у Дніпровському районі міста; 

депутата Київської міської ради Уласик Ю.О., яка висловила свою готовність до 

співпраці щодо вирішення проблеми збереження зелених зон у Дніпровському 

районі міста Києва. Також, вона доповіла, шо була ініціатором подання 

громадської ініціативи до комісії Київської міської ради з питань екологічної 

політики по створенню парка на ділянці, яка розташована за адресою вулиця 

Євгена Маланюка, 101. Але під час засідання комісії виникли технічні збої, 

внаслідок чого члени комісії не прийняли  рішення. Голова комісії Москаль Д.Д. 

пообіцяв, що це питання буде розглянуте під час наступного засідання; 



 депутата Київської міської ради Федоренка Я.Ю. який висловив свою підтримку 

щодо вирішення проблеми збереження зелених зон у Дніпровському районі 

міста Києва. Також, він наголосив на тому, що участь громадськості у вирішенні 

цієї проблеми дуже важлива; 

депутата Київської міської ради Овраменко О.В., яка наголосила, що вона проти 

знищення зелених зон. У випадку намагання виділення земельних ділянок , де 

немає нерухомого майна, під забудову, таке рішення не буде підтримане 

депутатами Київської міської ради; 

 депутата Київської міської ради Криворучка Т.Г., який запросив представників 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

архітектури, містобудування та земельних відносин. Також він зазначив, що 

проблема збереження зелених насаджень буде існувати доти, поки не буде 

прийнято Генеральний план міста Києва; 

 

депутата Київської міської ради Страннікова А.М., який висловив своє 

занепокоєння тим фактом, що зелених насаджень в Дніпровському районі міста 

Київ стає все менше і менше, та заявив, що він зі свого боку зробить все для 

збереження зелених насаджень у Дніпровському районі міста Київ;  

 

директора КП УЗН Дніпровського району м. Києва Євгена Ковшуна, який надав 

наступну інформацію. 

 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району м. Києва за площею є одним з найбільших серед озеленювальних 

підприємств м. Києва. Відповідно до попередніх розрахунків, КП УЗН 

Дніпровського району м. Києва по загальному фонду бюджету не вистачає 14 

млн грн. У разі виникнення ситуації з недофінансуванням, КП по УЗН 

Дніпровського району м. Києва буде змушене скоротити штатну чисельність 

працівників на 62 особи.  

Тому, прохання до депутатів Київради знайти можливість і профінансувати КП 

по УЗН Дніпровського району в необхідних обсягах; 

 

 голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який звернувся до членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації схвалити звернення 

до кожного депутата Київської міської ради та до постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку стосовно 

виділення з бюджету додаткових коштів для фінансування Комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва.  

Павленко А.М. також звернувся до депутатів Київради з проханням звернутися 

до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку щодо додаткового фінансування всіх районних 

Комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень. 



Павленко А.М. запросив депутатів Київської міської ради приєднатись до 

громадського обговорення щодо забудови на Микільській Слобідці, яке 

планується провести в жовтні 2021 року в Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

Вирішили:  

1. Схвалити  звернення до кожного депутата Київської міської та до постійної 

комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 

розвитку стосовно виділення з бюджету додаткових коштів для фінансування 

Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району м. Києва. 

2. Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку щодо додаткового фінансування всіх 

районних Комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень. 

 

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

Рішення прийнято.  

 

3. Питання до Страннікова А.М. 

Коли будуть розбирати руїни корпусу Київський університет імені Бориса 

Грінченка на Тичини? Після трьох років простою без даху і вікон залишки 

будівлі, мабуть, непридатні для подальшої експлуатації. Автор питання - 

Ковальчук Ірина. 

 

Слухали: депутата Київської міської ради Страннікова А.М., який 

проінформував, що демонтажні роботи на цьому об’єкті будуть завершені до 

кінця 2021 року, але це тільки перший етап. Реалізація наступного етапу буде 

залежати від  обсягів фінансування. Проект бюджету на 2022 рік буде прийнятий 

орієнтовно в листопаді 2021 року і тільки після цього буде зрозуміло, в якому 

обсязі буде виконано наступний етап. 

 

Вирішили: 

Інформацію Страннікова А.М. взяти до відома. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

 

4. Питання до Овраменко О.В.  

На якій стадії знаходяться роботи по будівництву  фізкультурно-оздоровчого 

комплексу (ФОКу) по вулиці  Райдужна, 33-А? Автор питання – Шашкіна Л.О. 

 

Слухали: депутата Київської міської ради Овраменко О.В., яка надала 

інформацію, що будівництво цього об’єкту продовжується. Вже побудовано -1 

поверх, побудована монолітна плита, стіни та перекриття, завезена арматура та 

цегла. Задля прискорення будівництва було залучено Фонд регіонального 

розвитку, який допомагає з фінансуванням. По строкам: до дня Київа буде 



завершено строймонтаж, а до Дня незалежності України в 2022 році цей об’єкт 

буде введено в експлуатацію. 

 

 Вирішили: 

Інформацію Овраменко О.В. взяти до відома. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

5. Прохання до всіх депутатів Київської міської ради. 

Просимо сприяти проведенню фахової (будівельної) експертизи даху будівлі 

кінотеатру «Краків». Автор-Ковальчук І.М. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що на нараді за участі 

членів Громадської ради, представників Департаменту культури КМДА, Кп 

«Київкінофільм», підрядника капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» 

та депутата Київської міської ради Міщенка О.Г.  було прийнято рішення 

провести фахову (будівельну) експертизу даху. КП «Київкінофільм» направив 

відповідне звернення до Департаменту культури КМДА. За інформацією КП 

«Київкінофільм» Департамент фінансів відмовив у виділення необхідних коштів, 

пояснивши, що це є неефективним використання коштів. 

  

Слухали: депутата Київської міської ради Страннікова А.М., який наголосив на 

тому, що, якщо роботи по реконструкції даху були зроблені неякісно, то 

підрядник повинен усунути недоліки. Якщо без цього ж проводити експертизу, 

то можуть виникнути питання у правоохоронних органів. 

 

Вирішили: 

Звернутись до депутатів Київради щодо сприяння проведенню фахової 

(будівельної) експертизи даху будівлі кінотеатру «Краків». 

 

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

Рішення прийнято. 

 

6. Прохання до всіх депутатів Київради 

Прохання до депутатів Київради провести до регламентних норм розміщення 

проектів рішення Київради на сайті Київради перед тим, як ці проекти рішення 

будуть розглядатися на постійних комісіях Київради.  

Наприклад, ми не побачили проекті рішень перед розглядом їх на Постійній 

комісії Київради  з питань архітектури, містобудування та земельних стосовно 

«Вербового гаю» на Дніпровській набережній, скверу на Миколайчука – тому 

громаді так і невідомо, в яких межах Київрада буде голосувати по цим питанням. 

Автор питання Ковальчук Ірина. 

 



Слухали: депутата Київської міської ради Страннікова А.М., який зазначив, що 

не вистачає графічних матеріалів з межами відповідної території, обмеженої 

відповідними вулицями,  на сайті КМДА стосовно об’єктів «Вербовий гай» на 

Дніпровській набережній та  скверу на Миколайчука. Тільки після цього 

Київська міська рада проголосує за присвоєння цим територіям статусу скверу 

.  

Вирішили: 

Інформацію Страннікова А.М. взяти до відома. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

7.  Питання до всіх депутатів Київради 

Як зменшити напругу між народом та владою (конкретні пропозиції (програма 

дій) кожного депутата, роль і місце громадської ради в цьому процесі, способи, 

методи, дорожня карта їх реалізації)? 

 

Слухали: депутата Київської міської ради Федоренка Я.Ю. який задля 

зменшення напруги  між народом та владою запропонував частіше робити 

заходи, на яких будуть присутні представники громади та  депутати Київської 

міської ради. 

 

8. Питання до Федоренка Я.В. та інших депутатів Київради 

Які конкретно цільові програми фінансування малого і середнього 

підприємництва в Києві сформовано і реалізуються? Скільки підприємців було 

профінансовано? Як Київрада та КМДА сприяють розвитку соціального 

підприємництва в Києві? Автор питання – Тиркало В,Б..  

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що змінено формат 

роботи Громадської ради  при Дніпровській в місті Києві державній адміністрації 

і відповідно структуру Громадської ради. Наразі кожен член комітету з питань 

моніторингу  фактично  є експертом з моніторингу цільових міських програм. 

Він зазначив, що Віктор Борисович Тиркало  є експертом з моніторингу цільових 

міських програм, які пов’язані з підтримкою малого і середнього 

підприємництва в Києві. Тому він запропонував Віктору Борисовичу Тиркало  з  

промоніторити відповідні програми та доповісти на засіданні Громадської ради 

у грудні 2021 року про свої висновки та пропозиції Громадській раді при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  Після їх схвалення  

Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації направить їх до Київради. 

 

Слухали: депутата Київської міської ради Федоренка Я. Ю., який висловив свою 

готовність до співпраці з Громадською радою  при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації під час розробки цільових міських програм. 

 

 



 

Вирішили: 

Доручити Тиркало В.Б. до 01 грудня п. р. підготувати та внести на розгляд 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації експертний висновок та пропозиції стосовно реалізації цільових 

міських програм з підтримки малого та середнього підприємництва. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Громадської ради                                          Павленко А.М. 

Секретар Громадської ради                                       Селюк І.М. 


