
 

 

 

 

 

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 № 20 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації  
 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                                     25 травня 2021 року, 

16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 29 осіб. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:  

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації      

Щербак І.М.; 

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

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

голова Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 

(КМДА) Назаренко Б.С.; 

експерт Громадської ради: Ільєнко О.М. 
 

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» - 18, «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 
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регламент засідання Громадської ради, схвалені Правлінням Громадської 

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

1. Щодо звіту про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації за 2019-2021 роки. 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  стосовно проектів Генерального плану м. Києва та 

ДПТ в межах Дніпровського району м. Києва. 

                                                                                              Доповідач: Базік О.М. 

3. Про ситуацію, що склалася навколо капітального ремонту кінотеатру 

«Краків» станом на 25 травня 2021 року. 

                                                                                      Доповідач: Ковальчук І.М. 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

Перше питання - 30 хвилин 

Друге питання - 15 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

  

Вирішили: 

 

Затвердити наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Щодо звіту про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації за 2019-2021 роки. 

                                                                                     Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  стосовно проектів Генерального плану м. Києва та 

ДПТ в межах Дніпровського району м. Києва. 

                                                                                              Доповідач: Базік О.М. 

3. Про ситуацію, що склалася навколо капітального ремонту кінотеатру 

«Краків» станом на 25 травня 2021 року. 

                                                                                      Доповідач: Ковальчук І.М. 



 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

                                в місті Києві  державній адміністрації: 

Перше питання - 30 хвилин 

Друге питання - 15 хвилин 

Третє питання - 15 хвилин 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, 

«утримались» - 0. 

 

 

 

Перше питання порядку денного:  

«Щодо звіту про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за 2019-2021 роки»  

 

Слухали: 

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації А.М. Павленка, який прозвітував щодо роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за 

2019-2021 роки 

 

В обговоренні питання взяли участь: Щербак І.М., Базік О.М., Назаренко 

Б.С. 

Вирішили:  

 

1. Інформацію голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації А.М. Павленка щодо роботи Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за 2019-

2021 роки взяти до відома (додається). 

2. Роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за 2019-2021 роки вважати задовільною. 

 

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

 

Друге питання порядку денного: 

«Про звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації  стосовно проектів Генерального плану м. Києва та ДПТ в 

межах Дніпровського району м. Києва» 

 

Слухали:  
заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Базіка О.М., який запропонував в зв’язку 

численними порушеннями  архітектурних, будівельних, санітарних, 

екологічних та інших норм та правил при організації будівництва у 

Дніпровському районі м. Києва, керуючись статями 17,18,19, 29 Закону 



України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 9, 31, 32 Закону 

України «Про інформацію», Громадська рада при Дніпровській районній в 

місті Києва державній адміністрації 25 травня 2021 року (протокол засідання 

Громадської ради № )  звернутися до голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації Щербаку І.М., щоб він в свою чергу письмово 

звернувся до Київського міського голови Кличка В.В. з пропозиціями: 

 1) проводити обов’язкове громадське обговорення проєкту Генерального 

плану міста Києва в розрізі території Дніпровського району та проєктів ДПТ 

в межах Дніпровського району м. Києва після попереднього розгляду  їх у 

Дніпровському районі м. Києва за участі громадськості; 

2) до моменту отримання замовником нового будівництва містобудівних 

умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва в Дніпровському 

районі м. Києва обов’язково проводити громадські слухання  в 

Дніпровському районі м. Києва. 

. 

Вирішили:  
 

1. Рекомендувати голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Щербаку І.М. письмово звернутись до Київського міського 

голови Кличка В.В. з пропозиціями:  

1) проводити обов’язкове громадське обговорення проєкту Генерального 

плану міста Києва в розрізі території Дніпровського району та проєктів ДПТ 

в межах Дніпровського району м. Києва після попереднього розгляду  їх у 

Дніпровському районі м. Києва за участі громадськості; 

2) до моменту отримання замовником нового будівництва містобудівних 

умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва в Дніпровському 

районі м. Києва обов’язково проводити громадські слухання  в 

Дніпровському районі м. Києва. 

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

Третє питання порядку денного: 

«Про ситуацію, що склалася навколо капітального ремонту кінотеатру 

«Краків» станом на 25 травня 2021 року» 

 

Слухали: 

члена комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Ковальчук І.М., яка поінформувала присутніх на засіданні про ситуацію, що 

склалася навколо капітального ремонту кінотеатру «Краків» станом на 25 

травня 2021 року. 
 

Вирішили: 

 

Інформацію члена комітету з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та архітектури Громадської 



ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Ковальчук І.М., щодо ситуації, що склалася навколо капітального ремонту 

кінотеатру «Краків», станом на 25 травня 2021 року взяти до відома 

(додається). 

 

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

 

Голова 

Громадської ради                                                А.М. Павленко 

 

Секретар  

Громадської ради                                            І.М. Селюк 

 


