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Звіт про роботу  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за 2019- 2021 роки 
 

         Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації утворена в червні 2019 року у складі 34 осіб 

        На 25 травня 2021 року у складі Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві 29 осіб. Відповідно до пункту 4.3 Положення про 

Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації протягом каденції з її складу виключено 5 осіб, а саме: 

представника Громадської організації «Український студент» Кублійя 

Михайла Васильовича (пропуски засідань);  

представника Громадської організації «Реабілітаційний центр інвалідів та 

учасників бойових дій» Ярему Івана Івановича (пропуски засідань); 

представника Громадської організації «Центр реабілітації та адаптації 

інвалідів та учасників бойових дій» Матвійчук Ольгу Вікторівну (пропуски 

засідань); 

представника Всеукраїнської спілки громадських організацій «Україна – 

країна героїв» Брагіну Аллу Едуардівну (обрано депутатом ОТГ); 

представника Громадської організації «Кияни об’єднуємося» Бондаря 

Володимира Васильовича (обрано депутатом ОТГ). 

 

        На початку своєї діяльності Громадська рада утворила наступні 

комітети, а саме: 

комітет з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища; 

комітет з питань гуманітарної та соціальної політики; 

комітет з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів , будівництва та архітектури; 

комітет з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО). 

 

        В листопаді 2019 року шляхом розділу комітету з питань гуманітарної та 

соціальної політики питань було утворено ще два комітети: з питань освіти, 

культури, молоді і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту. 



        В 2020 році шляхом розділу комітету з питань охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, захисту прав вимушено-

переміщених осіб та учасників ООС (АТО) було утворено комітет з питань 

охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної роботи та 

комітет з питань захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС 

(АТО). 

 

      Таким чином, у 2020 році у складі Громадської ради функціонували 

наступні комітети:    

комітет з питань промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища (голова Мітюк С.О.); 

комітет з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, 

земельних ресурсів , будівництва та архітектури (голова Шашкіна Л.О.); 

комітет з питань освіти, культури, молоді і спорту (голова Брагіна А.Е., з 

грудня 2020 року Кулініч Ю.); 

комітет з питань охорони здоров’я та соціального захисту (голова Овсянніков 

О.В.); 

комітет з питань охорони громадського порядку, мобілізаційної та оборонної 

роботи (голова Фоміних С.А.); 

комітет з питань захисту прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС 

(АТО) (голова Бондар В.В.). 

 

      У грудні 2020 року у зв’язку з виходом зі складу Бондаря В.В. та 

зменшення кількості членів комітету до двох осіб  комітет з питань захисту 

прав вимушено-переміщених осіб та учасників ООС (АТО) (голова Бондар 

В.В.) було розформовано.  

 

       Пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво скорегувала роботу 

Громадської ради та її комітетів стосовно планів роботи на 2020 рік - перше 

півріччя 2021 року. 

Загалом Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за весь час своєї каденції проведено 19 засідань 

Громадської ради, з них 4 засідання проведено  дистанційно (з 

використанням VIBER), На них було розглянуто 68 питань. Цим засіданням 

передували 16 засідань Правління Громадської ради. Перелік питань, 

розглянутих Громадської ради приведено у додатку 1. 

 

        У 2019-2021 роках Громадська рада при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації затвердила (схвалила) 106 звернень з різних 

проблемних питань. Їх перелік додається (додаток 2). На них отримано 56 

відповідей. 

 

       Слід визнати, що робота комітетів Громадської ради була, нажаль) 

далека від необхідного рівня. Так, не увійшло в практику роботи більшості 

комітетів проведення спільних засідань, навіть просто робочих зустрічей, з 



профільними структурними підрозділами Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації.  

      Бажала бути кращою робота комітетів з ініціювання і підготовка питань 

для розгляду їх на засіданні Громадської ради.     

      Вимушені визнати відсутність системної, ефективної роботи комітетів  

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації.  

       Залишається лише побажати новому складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації зробити 

відповідні висновки і здійснити реформування своїх робочих органів з метою 

підвищення ефективності їх роботи, максимально використовуючи 

повноваження громадських рад у відповідності до Типового положення про 

них.  

        Згідно Типового положення про громадські ради Громадські ради мають  

відповідний інструментарій здійснення встановлених повноважень, а саме: 

консультації з громадськістю шляхом проведення круглих столів, 

громадських обговорень тощо; моніторинг діяльності органу виконавчої 

влади; громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади; 

формування на підставі них рекомендацій і пропозицій органу виконавчої 

влади та направлення їх відповідним адресатам для їх обов’язкового розгляду 

і надання відповіді Громадській раді.  

        Стосовно використання двох перших інструментів особливих питань не 

виникає. Вони прості у використанні. Було б лише бажання членів 

Громадської ради. А ось щодо громадської експертиза велика проблема. Тут, 

звичайно, є свої складності, об’єктивні обставини: відсутність дієвого 

механізму, відповідних фахівців, практичного досвіду тощо. Але справа, в 

першу чергу, у відсутності  бажання членів Громадської ради освоїти цей 

складний, але дієвий інструмент дослідження діяльності органу виконавчої 

влади. Нинішня структура Громадської ради  також не мотивує до 

застосування громадської експертизи і моніторингу діяльності органу 

виконавчої влади.  

        Потрібно шукати нові форми організації роботи Громадської ради. Але 

це вже завдання новому складу Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації, який буде сформовано 18 червня 2021 

року. 

        В практику діяльності комітетів Громадської ради увійшла тісна 

співпраця з Громадською радою при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київській міській державній адміністрації). Цьому, безперечно, 

сприяло те, що до складу зазначеної Громадської ради  входять 7 членів 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації (Павленко А.М., Базік О.М., Селюк І.М., Мітюк С.О., 

Овсянніков О.В., Шашкіна Л.О., Оліфіра О.І.). 

       Із найбільш вагомих заходів, проведених  Громадською радою слід 

відзначити наступні: 

                                 друге півріччя 2019 року 

        Робочу зустріч медичної спільноти Лівобережжя Києва з народними 

депутатами України Дубовим Артемом Васильовичем (в.о. 213) та Швецем 

Сергієм Борисовичем (в.о. 214); 

        Робочу зустріч Громадської ради з народними депутатами України 

Швецем Сергієм Борисовичем (в.о. 214) та Яременком Богданом 

Васильовичем (в.о. 215) 

        Робочу зустріч Громадської ради з депутатами Київради, обраних у 

Дніпровському районі м. Києва; 

       Проведення засідання «круглого столу» на тему: «Малий бізнес міста 

Києва. Стан та перспективи розвитку в умовах змін до податкового 

законодавства». 

                                               2020 рік 

Зустріч з начальником Дніпровського районного  управління поліції  ГУ 

Національної поліції в м. Києві Кузьміним О.П. 

Зустріч з новообраними депутатами Київської міської ради від Дніпровського 

району міста Києва. 

      На превеликий жаль робоча  зустріч Громадської ради з депутатами 

Київради, обраних восени 2020 року у Дніпровському районі м. Києва була 

фактично зірвана. Громадська рада запросила на цю зустріч 18 депутатів 

Київради. Але лише один з них - Шаповал А.А. взяв в ній участь. 

         В зв’язку з цим було повторно запрошено народних обранців на 

позачергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (10 лютого 2021 року). В ньому взяли участь: 

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; Чумак Владислав Павлович - помічник-

консультант депутата Київради Федоренка Я.Ю., Пономаренко Юлія 

Миколаївна - помічник-консультант депутата Київради Артеменка С.В., 

Азиркін Сергій Валерійович - помічник-консультант 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. 

       Громадською радою було завчасно підготовлено перелік проблемних 

питань для спільного обговорення. Після конструктивної розмови прийнято 



рішення  Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державної адміністрації.  

        Пропонуємо новосформованій Громадській раді проаналізувати його 

виконання та продовжити практику участі депутатів Київради у засіданнях 

Громадської ради та її робочих органів.   

        У першому півріччі 2021 року, по відомим причинам, масові заходи 

Громадською радою не проводились. 

       В практику діяльності Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації ввійшла участь її членів у роботі 

консультативних-дорадчих та інших допоміжних органах при Дніпровській 

районній в місті Києві державній  адміністрації та її самостійних структурних 

підрозділах. В зазначених органах брали участь 6 членів Громадської ради,а 

голова Громадської ради представляв її в колегії Дніпровської районної в 

місті Києві державній адміністрації 

      З ініціативи народних депутатів України, обраних на одномандатних 

виборчих округах, що розташовані в Дніпровському районі м. Києва, Швеця 

Сергія Борисовича (в.о. 214), Яременка Богдана Васильовича (в.о. 215), 

Забуранної Лесі Володимирівної (в.о. 216) та пропозицією Громадської ради 

помічниками-консультантами народних обранців стали: Базік О.М., Шашкіна 

Л.О., Оліфіра О.І., Фоміних С.А., Овсянніков О.В. 

       Покращилась співпраця Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з Громадською радою при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Цьому, безперечно, сприяло те, що до складу Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) входять 7 членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації (Павленко А.М., Базік О.М., Селюк 

І.М., Мітюк С.О., Овсянніков О.В., Шашкіна Л.О., Оліфіра О.І.). 

 

       18 червня 2021 року відбудуться установчі збори з формування нового 

складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. І на завершення окреслемо перелік проблемних питань, які, 

слід моніторити Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 2021-2023 років:  
 

1. Проблемні забудови, реконструкції, капітальні ремонти (вул. Жмаченко, 
вул. 20; Воскресенська, 2а; кінотеатр «Краків» , Дніпровська набережна )   
2. Генеральний план м. Києва, Детальні плани території  
3. Забудова промислових зон, територій діючих підприємств 
4. Реформи в освіті 
5. Реформи в медичній галузі 



6. Реформи в ЖКГ. Тарифна політика 
7. Екологія, благоустрій території, захист старих і утворення нових  зелених 
зон (скверів, парків) 
10. Робота правоохоронних органів.  
         І насамкінець дозвольте з вашого дозволу висловити подяку керівникам 

структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації: Косар Надії Романівні начальнику управління житлово-

комунального господарства, Сої Олександрі Вікторівні-начальнику 

управління праці та соціального захисту населення, Іваніні Наталії 

Василівній-начальнику управління освіти, Лобачу Григорію 

Володимировичу-начальнику відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики, -начальнику відділу майна 

комунальної власності. 

         А також висловлюємо подяку кращим  членам Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: Базіку 

Олегу Миколайовичу, Селюк Ірині Миколаївні, Овсяннікову Олегу 

Венедиктовичу, Мітюку Сергію Олександровичу, Шашкіній Людмилі 

Олексіївні, Ковальчук Ірині Миколаївні, Гриджуку Михайлу Юрійовичу. 

 

 


