
2 питання порядку денного 

«Про позицію Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації щодо створення районних в місті Києві рад» 

 

Після довгих дискусій і вагань Київська міська рада VII скликання 23 

липня 2015 року прийняла рішення №787/1651 «Про управління районами 

міста Києва», яким, зокрема, встановлено, що управління районами в місті 

Києві здійснюється районними у місті Києві радами; утворені 10 районних у 

місті Києві рад; визначено обсяг і межі їх повноважень. Перші вибори до 

районних у місті Києві рад повинні відбутись 27 березня 2016 року. 

Але, як ми і передбачали, в Київраді нового скликання вже почали 

замислюватись чи варто ділитись своїми повноваженнями з районними 

радами. Адже не факт, що в райрадах буде більшість у «Солідарності». 

Справа в тому, що зазначене рішення про створення (відновлення) 

райрад у місті Києві, ухвалювалося влітку коли команда мера була впевнена 

у своїй беззаперечній перемозі у столиці. Якщо в Київраді VII скликання 

було 78 депутатів «УДАРА» та «Солідарності», то останні вибори 

забезпечили мандат лише 52 представникам «Солідарності». 

Таким чином, є велика загроза того, що результати весняних виборів у 

райради для команди мера буде не втішною. 

З метою вивчення реакції київської громади та столичного політикуму 

на можливе скасування виборів до районних рад столиці в інтернеті 

з’явилася заява секретаря Київради Володимира Прокопіва. 

Звичайно, безпосередньо про ініціативу зі скасування виборів до 

райрад поки що не йдеться, але по суті столична влада дає сигнал, що не хоче 

відновлення роботи районних у місті Києві рад. 

Впевнений, у мерії наразі будуть спостерігати за реакцією київських 

політиків та киян. Якщо особливої критики не буде, то питання можна буде 

просувати наполегливіше, вже у більш реальній площині, в тому числі 

юридичній. 



 Ось чому нам необхідно підтвердити своє рішення з цього питання, 

яке було прийнято ще 03 вересня 2015 року (див. протокол №5 виїздного 

засідання ГР п.2) 

На ваш розгляд виноситься наступний проект рішення: 

(див. проект рішення). 

 

 

Прошу висловитися та підтримати. 


