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ПРОТОКОЛ № 17
позачергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації
м. Київ, бульвар Праці, 1/1,
2-й поверх, каб. 317
16.00

10 лютого 2021 року

Загальна кількість членів Громадської ради при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації (далі - Громадська рада) – 29 осіб.
Присутні: 16 членів Громадської ради (список додається).
Запрошені:депутати Київської міської ради Сергій Вікторович Артеменко,
Олесь Вікторович Маляревич, Олександр Григорович Міщенко, Олена
Вікторівна Овраменко, Андрій Миколайович Странніков, Юрій Сергійович
Федоренко, Анатолій Анатолійович Шаповал;
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.;
Чумак Владислав Павлович - помічник-консультант депутата Київради
Федоренка Я.Ю., Пономаренко Юлія Миколаївна - помічник-консультант
депутата Київради Артеменка С.В., Азиркін Сергій Валерійович - помічникконсультант депутата Київради Федоренка Ю.С., Голован Олеся Миколаївна
- помічник-консультант депутата Київради Криворучка Т.Г., Близнюк
Олексій Юрійович - помічник-консультант депутата Київради Страннікова
А.М., Восколович Олександр Миколайович – помічник-консультант депутата
Київради Страннікова А.М.;
- Ремпінський Ярослав Олександрович - помічник-консультант народного
депутата України Швеця С.Ф.;
експерти Громадської ради: Ільєнко О.М., Торосян А.Р.
Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано
18 членів Громадської ради із 29. 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» - 16, «проти» - 0, «утримались» - 0.
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, 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.
Модератор: Павленко А.М.
2. Різне
Засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації провести за 2 год:
перше питання -1 год 40 хв.
друге питання – 20 хв.
Вирішили:
Затвердити запропонований порядок денний та регламент засідання
Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації.
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 Дніпровської районної в місті Києві
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. За рішеннями

політичних партій, що мають своє представництво в Київраді, в
Дніпровському районі м. Києва працюють ще вісім депутатів Київради.
Громадською радою всім їм було направлено запрошення(в тому числі
шляхом відкритого звернення, розміщеного в офіційній групі Громадської
ради у ФБ) взяти участь у сьогоднішньому засіданні.Наразі в залі присутні 7
депутатів Київради.
За інформацією Павленка А.М. Громадська рада, готуючись до цього
засідання, підготувала спільно з активними мешканцями району перелік
проблемних питань для розгляду їх спільно з депутатами Київради. Його
було попередньо оприлюднено через офіційну групу Громадської ради у
Фейсбуці. Про результати цього засідання Громадська рада має намір також
поінформувати громадськість.
Павленко А.М. висловив пропозицію керівництву Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації щодо проведення робочої наради
депутатського корпусу Дніпровського району м. Києва під головуванням
очільника району Щербака І. М. з метою координації роботи депутатів
Київради в районі, зокрема закріпленням їх за окремими мікрорайонами.
Голова Громадської ради запропонував перейти до обговорення проблемних
питань, згідно переліку, і по кожному з них прийняти узгоджене рішення.
1. Відновлення районних у місті Києві рад.
Пропозиція: Ініціювати питання відновлення районних у місті Києві рад.
Депутати Київської міської ради зобов’язані прийняти рішення щодо
відновлення районних у місті Києві рад, надати необхідний перелік
повноважень для прийняття відповідальних рішень щодо функціонування та
сталого розвитку районів міста.
2. Проведення громадського обговорення проєкту Генерального плану
міста Києва у відповідних районах міста Києва.
3. Припинення забудови м. Києва всупереч нормам містобудівних
рішень.
4. Дотримання умов надання згоди на виділення земельних ділянок
комерційним структурам.
27 січня 2021 року 18 голосами комісія прийняла рішення «Про передачу
ТОВ «ДЕНЬ-НІЧ» земельної ділянки в оренду для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі на вул. Івана Миколайчука, 15/17 у
Дніпровському районі міста Києва» (справа 619173988). При цьому не було
враховано, що Детальній План Території м-ну Березняки не розроблявся та

не затверджувався. Не було враховано те, що Рішенням Київради від
26.09.2002 року №24/184 земельні ділянки між проспектом Соборності та
Миколайчука, де знаходиться і запитувана ТОВ «День-Ночь» ділянка,
віднесено до категорії земель рекреаційного призначення та встановлено
створити парк культури та відпочинку. Не було враховано, що, згідно
кадастру, ТОВ запитує значнобільшу ділянку, аніж займають її будівлі, до
речі, побудовані без дозвільних документів, що комісія не дослідила.
5. Порушення будівельних норм при реконструкції покрівл ікінотеатру
«Краків», що призвели, зокрема, її протікання.
6. Будівництво на вул. Курнатовського, 20 (старий басейн).
Київміськбуд оголосив старт продажу квартир, і планує розпочати
будівництво. Але існують два документи ДАБІ про не надання дозволу на
початок робіт у зв'язку з перевищенням допустимої щільності населення.
Нові будинки будуються, а оновлення інфраструктури не відбувається
(відповідно ні нових шкіл, ні садочків, ні лікарень, ні нових паркувальних
місць).
Чи буде знову переглядатися на постійній комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування це питання? Які
заходи планують вживати депутати Київради щодо незаконного будівництва
за даною адресою?
7. Забезпечення закладів охорони здоров’я автотранспортом
На сьогодні закладам охорони здоров’я із залученням спецтранспорту
надається великий спектр послуг, а саме:
- надання амбулаторними бригадами медичної допомоги паліативним
пацієнтам вдома, в тому числі і дитячому населенню;
- транспортування інкурабельних (невиліковних) онкохворих пацієнтів;
- забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг з ранньої
діагностики туберкульозу, проведення виїзнихскринінгових обстежень
громадян із залученням пересувних флюорографів;
- транспортування пацієнтів для здійснення медичної процедури «діаліз»
(переміщення до закладу охорони здоров’я та в зворотному напрямку до
місця проживання);
- проведення ургентних виїзних сеансів діалізу в закладах охорони
здоров’я із залученням відповідним чином обладнаного спецавтомобіля;
- надання невідкладної наркологічної допомоги за місцем виклику та, в
разі необхідності, госпіталізація наркозалежних пацієнтів до стаціонару
спеціалізованого закладу охорони здоров’я.

З 01.04.2020 р. стартувала медична реформа, в умовах якої припинено
фінансування закладів охорони здоров’я з місцевих бюджетів, і заклади
охорони здоров’я відтепер отримують кошти від Національної служби
здоров’я за фактично надані послуги.
8. Фінансування медичних інформаційних систем, в яких мають
працювати заклади охорони здоров’я.
9. Питання організації управління та діяльності центрів надання
соціальних послуг в місті Києві (ліквідація районних Територіальних
центрів соціального обслуговування та створення міського Центру
надання соціальних послуг на базі міського Територіального центру
СО).
Чому рішення щодо цього питання відбувається без громадського
обговорення?
10. Питання щодо порядку надання комунального майна в оренду
неприбутковим організаціям.
11. Реконструкція навчально-адміністративного корпусу Київського
університету імені Бориса Грінченка на проспекті Павла Тичини, 17.
Чому вже майже 1,5 років не ведуться роботи з реконструкції навчальноадміністративного корпусу Київського університету імені Бориса Грінченка
на проспекті Павла Тичини, 17?
12. Про повернення до реалізації муніципальної програми «Гаряча вода
в місті Києві».
Муніципальна програма «Гаряча вода в місті Києві» діяла з 2011 року і не
була завершена. Згідно з Програмою до кінця 2015 року у місті Києві
передбачалося «виконання комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, які
спрямовані на відновлення роботи циркуляційних мереж гарячого
водопостачання та надання високоякісної послуги з централізованого
постачання гарячої води, що відповідає нормативним вимогам».
13 Про підтримку проєкту ГО «Ліга розвитку науки» "Підприємництво
для всіх".
Цей Проект розроблено ГО «Ліга розвитку науки» і передбачає реалізацію
кількох бізнес-програм по створенню та розвитку мікропідприємництва.
14. Проведення громадського обговорення «Про коригування проєктної
документації по об’єкту «Будівництво Подільського мостового переходу
через р. Дніпро у м. Києві в частині лівобережних підходів до мостового
переходу».

15. Про повернення до реалізації роботи з капітального ремонту парку
«Радунка» -зони відпочинку поруч з однойменним озером.
В обговоренні взяли участь: Міщенко О.Г, Овраменко О.В., Странніков
А.М. Федоренко Ю.С., Шаповал А.А., Артеменко С.В., Маляревич О.В.,
Загородня А.В., Базік О.М., Ковальчук І.М., Бурля О.В., Шашкіна Л.О.
Вирішили:
1. Підтримати відновлення районних в місті Києві рад шляхом прийняття
Закону України «Про місто Київ - столицю України», в якому буде визначено
виключний
перелік
повноважень
зазначених
органів
місцевого
самоврядування.
2. Звернутись до директора Департаменту містобудування та
архітектури КМДА, Головного архітектора м. Києва Свистунова О. В. з
проханням провести у Дніпровській районній в місті Києві державній
адміністрації розгляд проєкту Генерального плану міста Києва в частині
проєктних рішень стосовно Дніпровського району міста Києва з метою
детального дослідження відповідних матеріалів та напрацювання можливих
зауважень від громадськості району для більш ефективної її участі в
громадських обговореннях проєкту в місті Києві.
3. Звернутись до депутата Київради Міщенка О.Г. з проханням ініціювати
впровадження в діяльність Київської міської влади додаткових запобіжних
заходів щодо унеможливлення нового будівництва та реконструкції всупереч
вимогам чинного законодавства України, державних будівельних норм,
стандартів і правил, в тому числі, з використанням повноважень
містобудівної ради у м. Києві відповідно до Типового положення про
архітектурно-містобудівної ради, затвердженого наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України № 108 від 07.07.2011.
4. Звернутись до депутата Київради Маляревича О.В. з проханням
сприяти проведенню в найближчий час робочої наради в кінотеатрі «Краків»
за його участі, а також участі депутатів Київради Страннікова А.М., Міщенка
О.Г., групи членів і експертів Громадської ради при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації на чолі її голови Павленка А.М.,
директора КП «Київкінофільм» Хомича Д.В., представників ТОВ «Бі Ві Ай
груп» (проєктант ремонту даху кінотеатру «Краків»), ФОП Кудряшов Є.М.
(технічний нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт будівлі кінотеатру
«Краків»), ТОВ «Декартгруп» (експертиза даху), підрядника робіт з
капітального ремонту даху кінотеатру «Краків» ТОВ «Інтеграл БудСтандарт», підрядника робіт з капітального ремонту кінотеатру «Краків»
ТОВ «ЖОК» , директора КП «ЄКЦ Краків» Абрашекової О.А.
5. Звернутись до депутата Київради Міщенка О.Г. з проханням довести до
відома голови постійної комісії Київської міської ради з питань охорони

здоров’я та соціальної політики Марини Анатоліївни Порошенко наступні
пропозиції:
- ініціювати питання щодо фінансування з бюджету міста Києва
муніципальної програми забезпечення закладів охорони здоров’я
спеціальним автотранспортом для надання ними широкого спектру медичних
послуг, а саме: надання амбулаторними бригадами медичної допомоги
паліативним
пацієнтам вдома, в тому числі і дитячому населенню;
транспортування інкурабельних (невиліковних) онкохворих пацієнтів;
забезпечення рівного доступу населення до якісних послуг з ранньої
діагностики туберкульозу, проведення виїзних скринінгових обстежень
громадян із залученням пересувних флюорографів; транспортування
пацієнтів для здійснення медичної процедури «діаліз» (переміщення до
закладу охорони здоров’я та в зворотному напрямку до місця проживання);
проведення ургентних виїзних сеансів діалізу в закладах охорони здоров’я із
залученням відповідним чином обладнаного спеціального автомобіля;
надання невідкладної наркологічної допомоги за місцем виклику та, в разі
необхідності, госпіталізація наркозалежних пацієнтів до стаціонару
спеціалізованого закладу охорони здоров’я;
- сприяти широкому громадському обговоренню питання щодо організації
управління та діяльності центрів надання соціальних послуг в місті Києві
(ліквідація районних Територіальних центрів соціального обслуговування та
створення міського Центру надання соціальних послуг на базі міського
Територіального центру СО).
6. Звернутись до депутата Київради Федоренка Ю.С. з проханням
ініціювати розгляд питання щодо будівництва на вулиці Курнатовського, 20
(на місці знесеного басейну) на засіданні Постійної комісії Київської міської
ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин з метою
усунення порушень забудовником.
7. Звернутися до депутата Київради Криворучка Т.Г. з проханням
ініціювати відновлення реалізації муніципальної програми «Гаряча вода в
місті Києві».
8. Звернутись до депутата Київради Міщенка О.Г. з проханням
організувати зустріч профільного комітету Громадської ради при
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з директором
Інституту Генерального плану міста Києва. Броневицьким С.П. з метою
обговорення проекту рішення Київської міської ради «Про коригування
проектної документації по об’єкту «Будівництво Подільського мостового
через р. Дніпро у місті Києві в частині лівобережних підходів до мостового
переходу».
9. Звернутись до депутата Київради Овраменко О.В. з проханням сприяти
продовженню робіт з капітального ремонту території навколо озера Радунка
(3-ої черги).
10.
Звернутись до депутата Київради Страннікова А.М. з проханням
сприяти виділенню
коштів для продовження у 2021 році робіт з

реконструкції навчально-адміністративного корпусу Київського університету
імені Бориса Грінченка на проспекті Павла Тичини, 17.
11.
Звернутись до голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації Щербаку І.М. з пропозицією скликати засідання
групи всіх депутатів Київської міської ради, які були обрані в Дніпровському
районі м. Києва та/або працюють в ньому, з метою обговорення питання
щодо розподілу всієї території Дніпровського району м. Києва на зони їх
діяльності.
12.
Звернутись до депутата Київради Артеменка С.В. з проханням
сприяти поверненню пільг та преференцій для неприбуткових організацій
при наданні їм в оренду комунального майна.
Голосували: «за»-16, «проти»-0, «утримались» -0.
Рішення прийнято.
По другому питанню:
«Про звернення дирекції КЗ «ПКтаВ «Перемога».
Слухали: голову Громадської ради при Дніпровської районної в місті Києві
Павленка А.М., який повідомив, що до Громадської ради звернувся директор
комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Перемога» Толстоног
О.О. з метою створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста,
належної роботи концертно - танцювального залу «Ровесник», попередження
аварійної ситуації, що може виникнути у парку «Перемога» сприяти у
виділені коштів для капітального ремонту покрівлі в сумі 4 710 тис. грн. у
2021 році. Лист КЗ «ПКтаВ «Перемога» № 060/54-31від 12 лютого 2021 р.
додається.
Вирішили:
Звернутися до Київського міського голови Кличка В.В. з проханням сприяти
у виділенні коштів для капітального ремонту покрівлі концертнотанцювального залу «Ровесник» комунального закладу «ПКтаВ «Перемога» в
сумі 4 710 тис. грн. у 2021 році.
Голосували: «за»-16, «проти»-0, «утримались» -0.
Рішення прийнято.

Голова Громадської ради
Секретар Громадської ради

Павленко А.М.
Селюк І.М.

