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ЗВІТ Громадської ради  

при Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації 

за 2015 рік 

 

Громадська рада при Дніпровській районній в м. Києві державній 

адміністрації була створена на установчих зборах 04 червня 2015 року. 

Розпорядженням Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 5 

серпня 2015 року № 382 затверджено її склад у кількості 35 осіб. 

За звітний період Громадська рада:  

утворила Правління та 6 комітетів, обравши їх голів, заступників та 

секретарів; затвердила внутрішньо-організаційні та нормативні акти, що регулюють 

її діяльність, а саме: Положення про ГР, Положення про Правління ГР, Регламент 

ГР, Інструкцію з діловодства в ГР, План роботи ГР на друге півріччя 2015 року.  

З метою підвищення ефективності роботи ГР з діловодства та контролю було 

утворено Секретаріат ГР та затверджено Положення про нього. 

З червня по грудень поточного року проведено 6 засідань (загальних зборів 

ГР) та 6 засідань Правління ГР, порядок денних яких додається. 

За ініціативи громадського діяча, члена ГР Олександра Негоди в вересні були 

проведені громадські слухання «Про припинення діяльності в межах житлових 

масивів ТОВ «Центр адиктологічної медицини», резолюція яких була затверджена 

рішенням загальних зборів ГР. Це рішення було надіслано Президенту України, 

Голові Верховної Ради України, Прем‘єр-Міністру України. 

Детальніше про подальший розвиток подій навколо піднятого питання ми 

пропонуємо поінформувати О. Негоду. 

1. В серпні 2015 року було також проведено виїздне засідання Громадської ради 

на тему: «Про перепідпорядкування закладів охорони здоров’я Дніпровського 

району м. Києва Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА)». Резолюція, прийнята нами, була направлена Президенту 

України, Прем‘єр-Міністру України. Від кожної державної інституції ми отримали 

відповіді.  

Яким чином наша реакція на дії Департаменту з охорони здоров’я виконавчого 

органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації вплинула 

на подальший хід, так званої, реформи системи охорони здоров’я? Про це ми хотіли 

б послухати начальника управління охорони здоров’я Дніпровської районної в місті 

державної адміністрації Карабаєва Д.Т. 

За ініціативи ГО «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський 

парламент працездатних інвалідів» (голова Петровський Володимир Борисович) 

при підтримці Дніпровської районної в м. Києві державній адміністрації 

Громадська рада провела 02 грудня 2015 року круглий стіл на тему: «Чи є 

життєдіяльність інвалідів безбар’єрною?». 

На жаль до цього часу ми так і не побачили протокол засідання «круглого 

столу» разом з прийнятою резолюцією, яку потрібно виконувати уже насьогодні. 

За ініціативи голови комітету з питань Регламенту, законності, охорони 

громадського порядку, антикорупційної діяльності та люстрацій них процесів 

Михайла Кругляка, рішенням Правління ГР від 13 жовтня 2015 року була створена 



робоча група з питань  розміщення та функціонування тимчасових споруд на 

території Дніпровського району м. Києва. 

Це була реакція на грубі порушення КМДА при знесенні тимчасових споруд у 

нічний час. 

Ми надамо слово голові робочої групи Кругляку М.С. з цього питання. 

Також рішенням Правління ГР на тому ж засіданні була утворена робоча 

група з моніторингу діяльності підліткових клубів за місцем проживання  у 

Дніпровському районі м. Києва на чолі з Михайлішиною М.О. Звіт про її роботу ми 

послухаємо на весні 2016 року. 

Якщо ви пам’ятаєте, на першому засіданні громадської ради я висловив 

необхідність зустрічей з депутатами Київської міської ради та звернення до 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях щодо 

співпраці з метою узгодження позицій з загальноміських питань. 

Зустріч-знайомство з керівниками структурних підрозділів 

райдержадміністрації ми провели в серпні ц.р. 

Що стосується зустрічей з депутатами Київської міської ради, то з 

відповідних причин ми їх перенесли на післявиборчий час, тобто на листопад-

грудень. 

Як відомо першого грудня п.р. пройшла перша сесія Київської міської ради 

VIII скликання. На сьогодні сформовані всі постійні комісії Київради, тобто хто з 

депутатів в якій постійній комісії працює. 

Потрібно визначитись з датою проведення зазначеного знайомства. 

Стосовно нашої співпраці з громадським  радами при інших районних в м. 

Києві державних адміністрацій. 

01 грудня 2015 року в Деснянському районі пройшов «круглий стіл» за 

участю голів та заступників голів 9 районних в м. Києві громадських рад. Після 

ґрунтовного обговорення було прийнято рішення створити координаційний комітет 

громадських рад при районних в м. Києві державних адміністраціях. 01 грудня 

підписано відповідну заяву на ім’я Київського міського голови В. Кличка. Вирішено 

не обирати очільника цього неформального об’єднання, проводити щомісячно 

засідання по черзі в кожному районі столиці. Головуючим на них буде голова 

відповідної приймаючої громадської ради. Засідання координаційного комітету 

буде проходити у форматі «круглого столу», рішення будуть прийматися 

консенсусом і носитиме воно рекомендаційний характер. Їх імплементація буде 

відбуватися рішеннями всіх громадських районних рад. 

В серпні п.р. за ініціативи громадського діяча члена ГР Олександра Негоди в 

мікрорайоні Райдужний була відкрита громадська приймальня ГР. 

Я зупинився на значних заходах громадської ради за звітний період. Їх, як 

бачимо, не багато, але вони достатньо вагомо презентували роботу новоствореної 

Громадської ради. 

 

Але чи задоволений я як голова нашою роботою? 

Однозначно, ні! 

І ось чому. 

Робота ГР носила абсолютно не плановий характер. Не зважаючи на 

достатньо ґрунтовний план роботи громадської ради на друге півріччя 2015 року, на 



практиці він не виконаний на 99%. Тобто всі наші заплановані заходи залишилися 

на папері. 

 

Чому? 

По-перше, в Громадській раді відсутні відповідні фахівці, тому ні про яку 

якісну експертизу або дієвий контроль за діяльністю райдержадміністрації мову 

вести не можна. Моя пропозиція щодо невілювання цього недоліку залученням 

експертів поза межами Громадської ради - відгуку від комітетів ГР, на жаль не 

отримала. 

До речі в Дарницькому районі столиці при ГР успішно діє експертна група у 

складі 15 чоловік. 

 По-друге, переважна більшість членів ГР не тільки професійно не придатна, 

але й не має бажання або можливостей повноцінно працювати в комітетах та 

робочих групах ГР. 

Як результат, практично відсутні роботи в комітетах: 

Комітет з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального 

господарства, благоустрою території, екології, охорони навколишнього 

середовища та цивільного захисту населення; 

Якщо судити по наявності проколів засідання зазначених комітетів. 

Якщо проаналізувати явку членів Громадської ради на її засідання, то 

побачимо, що з 4 засідань (окрім першого), повністю проігнорували 3 чол. (Бондар, 

Попова, Хрустальова). 

На трьох були відсутні 5 чол. (Лапенюк, Ліферова, Матвієнко, Ногай, Ревко). 

На двух - 10 чол. (Белова, Гутенко, Зимовський, Пентєгов, Стецюра, 

Тарасенко, Федоров, Феоктістова, Циганок, Шишанов). 

Не менш яскравим підтвердженням бездіяльності, відсутності бажання (або 

можливості) працювати у складі Громадської ради є історія із моєю спробою 

залучити кожного члена громадської ради до роботи у складі консультативно-

дорадчих та інших допоміжних органів при ДРДА. Ще рішенням Правління ГР від 

«01» вересня 2015 року було дано доручення головам комітетів до 10.09.2015 року 

надати відповідні пропозиції. До цього часу воно не виконано в повному обсязі. 

Безвідповідальним відношенням до своїх громадських обов’язків, взятих на себе 

при обранні до складу Громадської ради, можна впевнено назвати факт 

невиконання доручення голови ГР до листа Базіка Олег Миколайович (Комітет з 

питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, 

благоустрою території, екології, охорони навколишнього середовища та цивільного 

захисту населення) від 10 листопада 2015 року. 

Я вкрай не задоволений роботою Секретаріату ГР. Мої очікування щодо 

покращення роботи секретарів ГР та її комітетів після його утворення однозначно 

не підтверджуються. 

Більшість протоколів засідань ГР (загальних зборів) та засідань Правління ГР 

писав і оформлював я особисто разом з Мітюком С.О. 

Як я вже казав, до цього часу не бачу протоколів засідання «круглого столу» з 

проблеми соціалізації осіб з інвалідністю, який пройшов ще 02 грудня  



Відсутній контроль за виконанням рішень ГР. Та як їх можно контролювати, 

якщо вони своєчасно не доводяться до відома виконавців. 

В незадовільному стані здійснюється підтримка розділу «Громадська рада» на 

офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті державної адміністрації. 

Зокрема, га офіційному веб-сайті Дніпровської РДА в розділі «Громадська рада» 

відсутні: 

- розпорядження ДРДА «Про затвердження складу громадської ради при 

ДРДА»; 

- розпорядження ДРДА «Про затвердження Положення про Громадську 

раду при ДРДА»; 

- протокол засідань Громадської ради при ДРДА; 

- протокол засідань Правління ГР при ДРДА; 

- анонси подій, заходи громадської ради 

Мої прохання навести в цьому питанні порядок зависають в повітрі. Якщо 

потрібен приклад - дивіться офіційний сайт Солом’янської РДА. 

З перших днів роботи ініціативної групи по формуванню громадської ради, а 

потім і власне створення Громадської ради при ДРДА, функціонує офіційна 

сторінка у ФБ. Створена вона була з метою широкого висвітлення діяльності ГР, а 

також постійного спілкування членів ГР та її керівних органів. 

Але, на жаль, до цього часу не дійшли до неї ще сім членів ГР, а саме: 

Мальчевський, Ігнатенко, Ліферова, Ремез, Ревко, Зімовський, Гутенко. 

До того ж практика показала, що її регулярно відвідують лише третина 

зареєстрованих в ній членів ГР. 

Ось чому я не бачу, поки що, необхідності проводити зустрічі членів ГР з 

депутатським корпусом району. 

Поки ми не наведемо лад в своїх лавах, не мобілізуємося, немає ніякого сенсу 

заявляти про свою готовність активно співпрацювати з депутатами Київради. Вони 

на декілька порядків активніші та ефективніші!! 

Що пропонується зробити? 

По-перше, скинути баланс тих, хто не хоче або не може працювати на повну – 

виключити зі складу ГР. 

По-друге, у разі необхідності переформувати організаційну структуру ГР, 

змінити керівництво комітетів ГР. 

По-третє, оптимізувати План роботи ГР, застосувавши принцип – краще 

менше заходів, але з перспективою їх 100% виконання. 

По-четверте, залучити членів  ГР до роботи в консультативно-дорадчих та 

інших допоміжних органах райдержадміністрації. 

По-п’яте, терміново створити експертну групу при ГР із числа досвідчених 

фахівців у відповідних галузях державної служби, соціальної, гуманітарної та 

економічної сфери – не членів ГР. 

І останнє. 

У разі нашої неспроможності організувати ефективну роботу ГР вийти з 

ініціативою щодо її розпуску. Іншого шляху я не бачу. Або я подам у відставку. 

Дякую! 


