
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1, каб. 317                                                                              

17.30                                                                                                         15 грудня 2016 року 

16.00                                                                                                         20 грудня 2016 року 

 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 32 особи. 

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається).  

Секретар Громадської ради Черевко Н.П.  

Експерти Громадської ради: Воробйов Я. Ю., Янчук В.В., Гребенюк С.П., Шашкіна 

Л.О., Бурля О.Ю. 

Запрошені: Загородня А.В. – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Гуманенко В.Л. - депутат Київської міської ради, Косар Н.Р. – 

начальник управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, Кононенко Л.П. – заступник начальника управління 

будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Романець О.В. 

- заступник начальника відділу з питань благоустрою та контролю за охороною 

природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

Луньова Н.Ю. - головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, Мельник Г.М. – старший інспектор сектору взаємодії з правоохоронними 

органами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Триліс Б.С. – 

головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, Кириченко О.М. – головний спеціаліст відділу 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, Кобзов О.І. – голова ВГО «Циркова спілка Кобзова», 

Малахова-Чуднер О.М. – повноважний представник вищого керівництва виробничо-

заготовельного підприємства «Київміськвторресурси», Віктор Петрук – головний 

спеціаліст Департаменту транспорту КМДА 
 

Слухали: голову Громадської ради  Павленка А.М., який запропонував розпочати 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 



Вирішили: засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації розпочати. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував обрати лічильну 

комісію у складі 3 осіб та персонально: Шевчук-Феоктістову О.Г., Коваленко О.С., 

Михайлішіну М.А. 

 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: : Шевчук-

Феоктістову О.Г., Коваленко О.С., Михайлішіну М.А. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував ухвалити 

наступний порядок денний Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації: 

 

1. Про ситуацію що склалася навколо діяльності цирків (щодо використання ними 

тварин). 

Доповідачі: 

Кобзов Олександр Іванович – голова ГО «Циркова спілка Кобзова» 

Гуманенко Валерій Леонідович - депутат Київської міської ради 

 

2. Про діяльність відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідачі: 

Романець Олександр Васильович  - заступник начальника відділу  

з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 

Луньова Наталія Юр’євна  - головний спеціаліст відділу  

з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 

 

3. Про відновлення міської санітарно-екологічної програми «Відходи виробництва та 

споживання – в господарській обіг». 

Доповідач: 

Малахова-Чуднер Ольга Михайлівна – повноважний представник вищого керівництва  

виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» 

 

4. Про лист виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» щодо 

детального плану забудови території «Микильська слобідка» у Дніпровському районі м. 

Києва. 

Доповідач:  

Малахова-Чуднер Ольга Михайлівна – повноважний представник вищого керівництва  

виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» 

 

5. Про стан взаємодії інститутів громадянського суспільства та правоохоронних органів 

у Дніпровському районі міста Києва 

Доповідачі:  

Павленко А.М. 

Кругляк М.С. 



6. Щодо проекту "Громадський парк спорту". 

Доповідач:  

Павленко А.М. 

 

7. Про впровадження програми "Київська профорієнтація" від  БФ "Школа 

Майбутнього".  

Доповідач:  

Павленко А.М. 

 

8. Щодо ситуації, яка склалась навколо озера Радунка   

Доповідач: 

 Шашкіна Л.О. 

 

9.  Щодо відновлення тротуарів по вулиці Микитенка та Стальського 

Доповідач: 

 Шашкіна Л.О. 

 

10. Про загальну експертизу технічного стану будинків. 

Доповідач:  

Янчук В.В 

  

11. Про стан екологічної безпеки в м. Києві.  

Доповідач:  

Гребенюк С.П. 

 

12. Про Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької  

діяльності на території м. Києва та порядок їх (ТС) демонтажу. 

Доповідач:  

Кругляк М.С 

 

13. Про визначення можливості подальшого функціонування майданчиків для 

паркування, кооперативів та профільних громадських організацій, що займаються 

зберіганням особистого транспорту місцевої громади району. 

Доповідач: 

 Базік О.М. 

 

14. Про Концепцію Статуту територіальної громади міста Києва. 

Доповідач:  

Павленко А.М. 

 

15. Про поточну діяльність Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Доповідач: 

 Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про ситуацію що склалася навколо діяльності цирків (щодо використання ними 

тварин). 



Доповідачі: 

Кобзов Олександр Іванович – голова ГО «Циркова спілка Кобзова» 

Гуманенко Валерій Леонідович - депутат Київської міської ради 

 

2. Про діяльність відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідачі: 

Романець Олександр Васильович  - заступник начальника відділу  

з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 

Луньова Наталія Юр’євна  - головний спеціаліст відділу  

з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища 

 

3. Про відновлення міської санітарно-екологічної програми «Відходи виробництва та 

споживання – в господарській обіг». 

Доповідач: 

Малахова-Чуднер Ольга Михайлівна – повноважний представник вищого керівництва  

виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» 

 

4. Про лист виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» щодо 

детального плану забудови території «Микильська слобідка» у Дніпровському районі м. 

Києва. 

Доповідач:  

Малахова-Чуднер Ольга Михайлівна – повноважний представник вищого керівництва  

виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» 

 

5. Про стан взаємодії інститутів громадянського суспільства та правоохоронних органів 

у Дніпровському районі міста Києва 

Доповідачі:  

Павленко А.М. 

Кругляк М.С. 

 

6. Щодо проекту "Громадський парк спорту". 

Доповідач:  

Павленко А.М. 

 

7. Про впровадження програми "Київська профорієнтація" від  БФ "Школа 

Майбутнього".  

Доповідач:  

Павленко А.М. 

 

8. Щодо ситуації, яка склалась навколо озера Радунка   

Доповідач: 

 Шашкіна Л.О. 

 

9.  Щодо відновлення тротуарів по вулиці Микитенка та Стальського 

Доповідач: 

 Шашкіна Л.О. 

 

10. Про загальну експертизу технічного стану будинків. 

Доповідач:  

Янчук В.В 

  



11. Про стан екологічної безпеки в м. Києві.  

Доповідач:  

Гребенюк С.П. 

 

12. Про Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької  

діяльності на території м. Києва та порядок їх (ТС) демонтажу. 

Доповідач:  

Кругляк М.С 

 

13. Про визначення можливості подальшого функціонування майданчиків для 

паркування, кооперативів та профільних громадських організацій, що займаються 

зберіганням особистого транспорту місцевої громади району. 

Доповідач: 

 Базік О.М. 

 

14. Про Концепцію Статуту територіальної громади міста Києва. 

Доповідач:  

Павленко А.М. 

 

15. Про поточну діяльність Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Доповідач: 

 Павленко А.М. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував наступний 

регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації:  

По першому питанню до 25 хв.: 

- доповіді – до 18 хв; 

По другому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 14 хв; 

По третьому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 10 хв; 

По четвертому питанню до 12 хв.: 

- для доповіді – до 7 хв; 

По п’ятому питанню до 8 хв.: 

- для доповіді – до 4 хв; 

По шостому та сьмому питанню до 5 хв. на питання: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По восьмому питанню до 20 хв.: 

- доповіді – до 15 хв; 

По дев’ятому питанню та іншим питанням порядку денного до 10 хв.:  

- для доповіді – до 6 хв. 

 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за нього 

проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 



Вирішили:  

1. Затвердити регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 25 хв.: 

- доповіді – до 18 хв; 

По другому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 14 хв; 

По третьому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 10 хв; 

По четвертому питанню до 12 хв.: 

- для доповіді – до 7 хв; 

По п’ятому питанню до 8 хв.: 

- для доповіді – до 4 хв; 

По шостому та сьмому питанню до 5 хв. на питання: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По восьмому питанню до 20 хв.: 

- доповіді – до 15 хв; 

По дев’ятому питанню та іншим питанням порядку денного до 10 хв.:  

- для доповіді – до 6 хв. 

 

2. Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за нього 

проголосували більшість присутніх членів Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про ситуацію що склалася навколо діяльності цирків (щодо використання ними 

тварин)» 

 

Слухали:  
Кобзова О.І. – директора ВГО «Циркова спілка Кобзов», який надав інформацію щодо 

ситуації, яка склалась навколо діяльності цирків в частині використання ними диких та 

сільськогосподарських тварин, а також  щодо намагання Київської міської влади 

припинити розміщення цирків-шапіто на території міста Києва. 

Гуманенко В.Л. – депутат Київради, співавтор проекту рішення Київської міської ради 

VIII скликання «Про припинення розміщення пересувних цирків-шапіто на території 

міста Києва, який надав пояснення щодо зазначеного проекту рішення. 

 

Виступили: Базік О. М., Гребенюк С.П., Бурля О.Ю., Михайлішина М.О. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Звернення до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 

ради України Парубія А.В., Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської 

міської державної адміністрації) щодо заборони використання диких та 

сільськогосподарських тварин цирками, що додається. 

 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації забезпечити надсилання зазначеного Звернення до Президента України 

Порошенко П.О., Голові Верховної ради України Парубію А.В., Київської міської ради 

та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Мітюка Сергія 

Олександровича. 

 

Голосували: «за» - 17 «проти» - 1, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Про діяльність відділу з питань благоустрою та контролю за охороною 

природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації» 

 

Слухали:  

Романця Олександра Васильовича - заступника начальника відділу з питань 

благоустрою та контролю за охороною природного середовища Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, який надав інформацію про діяльність та 

проінформував про ситуацію що склалась з незаконними пунктами прийому 

вторсировини та сміттєзвалищами у Дніпровському районі міста Києва. 

Луньову Наталію Юр’євну - головного спеціаліста відділу з питань благоустрою та 

контролю за охороною природного середовища Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, яка проінформувала про діяльність відділу стосовно роботи та 

організації охорони природного середовища та екологічної безпеки в Дніпровському 

районі міста Києва. 

 

Виступили: Базік О.М., Мерінова О.В., Кругляк М.С. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію Романця О.В.  та Луньової Н.Ю. взяти до відома. 

 

2. Просити відділ з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в місячний 

термін надати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації адресні списки не законних (самовільних) сміттєзвалищ та незаконних 

пунктів прийому вторинної сировини в Дніпровському районі міста Києва та свої 

пропозиції щодо припинення їх існування. 

 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіка Олега Миколайовича. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про відновлення міської санітарно-екологічної програми «Відходи виробництва 

та споживання – в господарській обіг» 

 

Слухали:  
Малахову-Чуднер Ольгу Михайлівну – повноважного представника вищого керівництва 

виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси», яка проінформувала 

що 16 листопада 2016 року на запрошення виробничо-заготівельного підприємства 



«Київміськвторресурси» голова Громадської ради при Дніпровській районній в м. Києві 

державній адміністрації Анатолій Павленко взяв участь у засіданні «круглого столу», 

присвяченого Всесвітньому Дню переробки відходів. Однією з тем засідання була 

презентація підприємством інноваційної комплексної програми щодо вилучення 

максимальної кількості твердих побутових відходів із загалу столичного сміття для 

спрямування їх на переробку. В якості основного механізму такого вилучення 

підприємство запропонувало оновлення роботи затвердженої КМДА санітарно-

екологічної Програми «Відходи виробництва та споживання - у господарський обіг».     

Свого часу ця Програма передбачала фукціонування в м. Києві 270 спеціалізованих 

пунктів прийому від населення лише 5 видів роздільно зібраних відходів: пластмаса, 

пластикові ПЕТФ-пляшки, склобій, макулатура та текстиль. З причин 

невпорядкованості питань щодо розміщення таких пунктів - станом на сьогоднішній 

день Програма виконується тільки на 40 відсотків. Але навіть за таких обставин за 12 

останніх років функціонування Програми підприємство власними силами та за власний 

кошт вилучило майже 1 млн. тонн побутових відходів, які переробило екологічно 

чистим способом. Оновлення цієї Програми підприємство вбачає за рахунок 

максимального розширення спектру відходів, які будуть прийматись в 110 нині 

працюючих, а також в 90 додатково розміщених нових спеціалізованих приймальних 

пунктах, зокрема: полімерна плівка та упаковка, побутові поліетиленові кульки, 

пластмаса, пластикові ПЕТФ-пляшки, склобій, пошкоджені дерев’яні піддони, 

макулатура, текстиль, зношені шини, алюмінієві баночки з-під напоїв, використані 

елементи електричного живлення, люмінесцентні лампи та інші відходи. Результатом 

такого оновлення стануть суттєві заощадження бюджетних коштів на вивезенні сміття 

та на 20 % зниження навантажень на роботу заводу «Енергія» і столичних сміттєзвалищ, 

зокрема полігону ТПВ № 5. Крім того, будуть створені понад 500 нових робочих місць 

на підприємстві-реалізаторі оновленої програми, на 2 млн. грн. збільшаться від нього 

щомісячні надходження до держбюджету та з’явиться можливість значно більшій 

кількості киян отримувати додаткові кошти за здані до приймальних пунктів відходи. 

Головними перешкодами такого оновлення є відсутність відповідного рішення Київради 

і безконтрольна діяльність нелегальних приймальних пунктів за рахунок відміни 

ліцензування та безкарного заохочення здатчиків відходів сурогатним алкоголем, 

наркотиками і забороненим металобрухтом (каналізаційні люки, лічільне обладнання та 

інш.). В результаті вони відбирають у легальних заготівельників майже всі обсяги 

рентабельної вторсировини, не сплачуючи при цьому державі жодних податків. 

Зважаючи на викладене, Ольга Малахова-Чуднер звернулась до членів Громадської ради 

з проханням посприяти: 

відновленню в м. Києві санітарно-екологічної Програми «Відходи виробництва та 

споживання - у господарський обіг»; 

прийняттю дієвого механізму припинення в Україні нелегальної діяльності у сфері 

поводження з відходами. 

проведенню тематичної зустрічі підприємства «Київміськвторресурси» з керівниками 

ОСББ та житлово-комунальних підрозділів Дніпровського району м. Києва на тему: 

«Про спільну діяльність ОСББ, ЖКХ та ОСН з виробничо-заготовельним підприємством 

Київміськвторресурси» щодо вилучення максимальної кількості твердих побутових та 

виробничих відходів із загалу побутового сміття для спрямування їх на переробку». 

 



Виступили: Базік О.М., Мерінова О.В., Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити Звернення до Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської 

міської державної адміністрації) щодо відновлення міської санітарно-екологічної 

програми «Відходи виробництва та споживання – в господарській обіг», що додається. 

2. Запропонувати Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації 

організувати разом з Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрацією тематичну зустріч з керівниками ОСББ, ЖКХ та ОСН 

Дніпровського району м. Києва на тему: «Про спільну діяльність ОСББ, ЖКХ та ОСН з 

виробничо-заготовельним підприємством Київміськвторресурси» щодо вилучення 

максимальної кількості твердих побутових та виробничих відходів із загалу побутового 

сміття для спрямування їх на переробку». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіка Олега Миколайовича.  

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

Рішення прийнято. 

 

Четверте питання порядку денного:  

«Про лист виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси» щодо 

детального плану забудови території «Микильська слобідка» у Дніпровському 

районі м. Києва» 

 

Слухали:  
Малахову-Чуднер Ольгу Михайлівну – повноважного представника вищого керівництва 

виробничо-заготовельного підприємства «Київміськвторресурси», яка надала 

інформацію щодо детального плану забудови території «Микильська слобідка» у 

Дніпровському районі м. Києва, в якому передбачається знесення унікального 

сміттєпереробного заводу виробничо-заготівельного підприємства 

«Київміськвторресурси» (лист № 530-16 ВЗП від 07.12.2016 р. від імені трудового 

колективу підприємства «Київміськвторресурси» голові Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Павленку А.М. та лист № 

547-16 ВЗП від 13.12.2016 р. від керівництва підприємства «Київміськвторресурси» 

голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленку А.М. додаються).  

 

Виступили: Базік О.М., Мерінова О.В., Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

1. Затвердити Звернення до Київської міської ради та комісії Київради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування щодо детального плану забудови 

території «Микильська слобідка» у Дніпровському районі м. Києва, що додається. 

 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації забезпечити терміново, 16 грудня 2016 року,  надсилання зазначеного 

звернення до Київської міської ради. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіка Олега Миколайовича.  

 

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

Рішення прийнято. 

 

П’яте питання порядку денного:  

«Про стан взаємодії інститутів громадянського суспільства та правоохоронних 

органів у Дніпровському районі міста Києва» 

 

Слухали: Павленка А.М. – голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, який проінформував, що 14 листопада 2016 р. 

Громадською радою було направлено листа № 25 ГР  до начальника Дніпровського 

районного управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 

Деркачу О.М. В листі Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації запропонувала, з метою напрацювання спільного плану дій 

щодо участі громадськості в сприянні діяльності Дніпровського районного управління 

поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві  у забезпеченні 

правопорядку у Дніпровському районі столиці, провести в листопаді 2016 року робочу 

зустріч Правління Громадської ради з керівництвом районного управління поліції. 

Цьому листу передувала телефонна розмова з цього питання з заступником начальника 

Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції 

у місті Києві Стахівським О.С. Тільки напередодні поточного засідання Громадської 

ради, а саме 15 грудня 2016 р., було отримано листа-відповідь по факсу, в якому 

повідомлялось про взяття до уваги нашого звернення для подальшого використання в 

службовій діяльності та проте, що пропозиції стосовно плану дій будуть надані окремо. 

 

Виступали: Мельник Г.М., Кругляк М.С. 

 

Вирішили:  

1. Взяти до уваги інформацію надану Павленком А.М та Мельником Г.М. 

 

2. Комітету Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адмінстрації з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів продовжити роботу з 

Дніпровським районним управлінням поліції Головного управління Національної 

поліції у місті Києві щодо взаємодії, зокрема проведення робочої зустрічі Правління 

Громадської ради зкерівництвом районного управління поліції. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Комаренка С.В. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 



Шосте питання порядку денного: 

«Щодо проекту «Громадський парк спорту» 

 

Слухали: 

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який надав інформацію про Звернення Координаційного 

комітету Громадських рад при районних в місті Києві державних адміністрацій щодо 

проекту «Громадський парк спорту»  

 

Вирішили: 

1. Підтримати Звернення Координаційного комітету Громадських рад при районних в 

місті Києві державних адміністрацій до Київського міського голови Кличка В.В. щодо 

проекту "Громадський парк спорту", що додається. 

 

2. Заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державні адміністрації Мітюку Сергію Олександровичу надіслати скан-копію 

зазначеного рішення на електронну адресу Координаційного комітету громадських рад 

при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

 

3. Надати голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації Павленку Анатолію Микитовичу дозвіл на підпис під Зверненням 

Координаційного комітету Громадських рад при районних в місті Києві державних 

адміністрацій до Київського міського голови Кличка В.В. щодо проекту "Громадський 

парк спорту" від Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про впровадження програми "Київська профорієнтація" від  БФ "Школа 

Майбутнього» 

 

Слухали:  

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який надав слово представнику БФ «Школа майбутнього» 

Олені Полiщук. Олена Поліщук надала інформацію щодо програми профорієнтації у 

школах міста Києва, запроваджену їх організацією та запропонувала Громадській раді 

при Дніпровській в місті Києві державній адміністрації підтримати звернення 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві державних 

адміністраціях до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА про надання 

інформації районним управлінням освіти щодо зазначеної програми профорієнтації, з 

подальшим розповсюдженням по школах м. Києва. 

 

Вирішили: 

1. Відхилити пропозицію щодо направлення звернення Координаційного комітету 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях до Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту КМДА про надання інформації районним управлінням 

освіти щодо програми профорієнтації, з подальшим розповсюдженням по школах м. 

Києва, як таке, що має ознаки лобіювання діяльності окремого інституту 

громадянського суспільства. 

 



2. Рекомендувати БФ «Школа майбутнього» звернутися щодо підтримки проекту 

безпосередньо до адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів та батьківських 

комітетів ЗНЗ. 

 

3. Заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державні адміністрації Мітюку Сергію Олександровичу надіслати скан-копію 

зазначеного Рішення на електронну адресу Координаційного комітету громадських рад 

при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Восьме питання порядку денного:  

«Щодо ситуації, яка склалась навколо озера Радунка» 

 

Слухали:  
головного спеціаліста Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Віктора 

Петрука та секретаря ГО «Воскресеньска Слобода» Калмикову В.Г. стосовно 

збереження озера Радунка та деяких питань відносно проекту будівництва Подільського 

мостового переходу (лист № 34  від 20.12.2016 р. від ГО «Воскресеньска Слобода» 

голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленку А.М. додається).  

 

Виступили: Базік О.М., Павленко А.М., Шашкіна Л.П. 

 

Вирішили:  

1. Ухвалити Звернення до Київського міського голови, голови Київської міської 

державної адміністрації Кличка В.В. щодо збереження озера Радунка та деякі питання 

проекту будівництва Подільського мостового переходу, що додається. 

 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації забезпечити надсилання зазначеного звернення до Київського міського 

голови, голови Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. 

 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіка Олега Миколайовича.  

 

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

Рішення прийнято. 

 

Дев’яте питання порядку денного:  

«Щодо відновлення тротуарів по вулиці Микитенка та Стальського» 

 

Слухали:  
Інформацію секретаря ГО «Воскресеньска Слобода» Калмикову В.Г. щодо повернення 

тротуарів громаді по вулиці Микитенка та Стальського (лист № 35 від 20.12.2016 р. від 

ГО голові Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленку А.М. додається).  

 

Виступили: Базік О.М., Павленко А.М., Шашкіна Л.П. 



 

Вирішили:  

1. Ухвалити Звернення до Київського міського голови, голови Київської міської 

державної адміністрації Кличка В.В. щодо повернення тротуарів громаді по вулиці 

Микитенка та Стальського, що додається. 

2. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державні 

адміністрації забезпечити надсилання зазначеного звернення до Київського міського 

голови, голови Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіка Олега Миколайовича.  

 

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

Рішення прийнято. 

 

Десяте питання порядку денного:  

«Про загальну експертизу технічного стану будинків» 

 

Слухали:  
Янчук В.В. експерта Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, яка надала інформацію про стан справ стосовно реконструкції 

застарілого житлового фонду Дніпровського району міста Києва. У зв’язку з відсутністю 

у відкритих джерелах інформації за 2016 рік стосовно житлового фонду з незадовільним 

санітарно-технічним та аварійним станом, а також виділення бюджетних коштів на 

поточний ремонт житлового фонду Дніпровського району міста Києва та звіту про їх 

використання. Янчук В.В. запропонувала звернутися до Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації щодо надання Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації такої інформації. 

 

Виступили: Базік О.М., Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

1. Ухвалити Звернення до голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчука П.В. про надання інформації стосовно житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва з незадовільним санітарно-технічним та аварійним 

станом; виділення у 2016 році бюджетних коштів на поточний ремонт житлового фонду 

Дніпровського району міста Києва та їх використання, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Комітету Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, благоустрою, торгівлі та підприємництва 

Базіка Олега Миколайовича.  

 

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

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 



 

Одинадцяте питання порядку денного:  

«Про стан екологічної безпеки в м. Києві» 

 

Слухали:  
Гребенюка С.П. - експерта Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, який запропонував створити робочу групу з підготовки 

зазначеного питання для розгяду на черговому засіданні Громадської ради. 

 

Вирішили:  

1. Створити робочу групу з підготовки питання про стан екологічної безпеки в місті 

Києві для розгяду на черговому засіданні Громадської ради у складі: 

Базік О.М. - співголова 

Гребенюк С.П. - співголова 

Комаренко С.В. 

Янчук В.В. 

Шашкіна Л.П. 

 

2. Надати право робочій групі включати до свого складу інших фахівців та 

представників громадськості, зацікавлених у вирішенні проблем екологічної безпеки 

Дніпровського району міста Києва. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Ігнатенко Ірину 

Володимирівну. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Двенадцяте питання порядку денного:  

«Про Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької  діяльності на території м. Києва та порядок їх (ТС) демонтажу» 

 

Слухали:  

голову Комітету Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів Кругляка М.С., який надав 

інформацію, що склалася навколо розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного, а також іншого їх призначення для здійснення 

підприємницької  діяльності. 

 

Виступали: Базік О.М., Мальчевський М.І., Богуцька Н.Ю., Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

Запропонувати робочій групі з питання підготовки  Заяви Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації про недовіру Київській  

міській владі врахувати зазначену інформацію. 

 

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

Рішення прийнято. 

 



 

Тринаддцяте питання порядку денного:  

«Про визначення можливості подальшого функціонування майданчиків для 

паркування, кооперативів та профільних громадських організацій, що займаються 

зберіганням особистого транспорту місцевої громади району» 

 

Слухали:  

голову Комітету Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з питань житлово-комунального господарства, містобудування, 

благоустрою, торгівлі та підприємництва Базіка О.М., який надав інформацію, що 

склалася навколо подальшого функціонування майданчиків для паркування, 

кооперативів та профільних громадських організацій, що займаються зберіганням 

особистого транспорту місцевої громади району. 

 

Вирішили:  

Запропонувати робочій групі з питання підготовки Заяви Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації про недовіру Київській  

міській владі врахувати зазначену інформацію. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Чотирнаддцяте питання порядку денного:  

«Про Концепцію Статуту територіальної громади міста Києва» 

 

Слухали:  

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який проінформував про свою участь в презентації 

проекту Концепції Статуту територіальної громади міста Києва, яка відбулась в 

листопаді 2016 року в приміщенні «Укрінформ». Зазначений проект Концепції 

розміщено на сайті КМДА та на сторінці у Фейсбук Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. З метою залучення громадськості 

Дніпровського району в обговоренні спочатку концепції, а потім проекту самого 

Статуту Павленко А.М. запропонував створити робочу групу Громадської ради з 

зазначеного питання. 

 

Вирішили:  

1. Створити робочу групу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації з питання проекту нової редакції Статуту територіальної 

громади міста Києва у складі:  

Комаренко С.В. - голова 

Базік О.М. 

Мерінова О.В. 

Кругляк М.С. 

Фоміних С.А. 

 

2. Доручити робочій групі організувати широке обговорення проектів Концепції 

Статуту територіальної громади міста Києва та Статуту територіальної громади міста 

Києва, узагальнення пропозицій до них та подання пропозицій Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації до Департаменту 

суспільних комунікацій КМДА; 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києв державній адміністрації Павленка А.М. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

П’ятнадцяте питання порядку денного:  

«Про поточну діяльність Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали:  

голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який акцентував увагу членів та експертів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на незадовільній 

роботі щодо опрацювання відповідей на звернення Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та організації подальшої роботи щодо 

вирішення питань піднятих у відповідних зверненнях. Також запропонував Секретаріату 

підготувати на чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації інформацію щодо явки членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на її засідання з метою 

застосування до порушників дисциплінарних стягнень, включаючи виключення зі 

складу Громадської ради. 

Вирішили:  

1. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації: 

 в тижневий термін надати відповідальним особам звернення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та отримані 

відповіді на них для узагальнення та надання пропозицій щодо подальшої роботи 

з ними; 

 підготувати інформацію стосовно явки членів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на її засідання та 

пропозиції щодо застосування до порушників дисциплінарних стягнень, 

включаючи виключення зі складу Громадської ради. 

 

2. Відповідальним особам підготувати до 01.02.2017 року інформацію щодо отримання 

відповідей на звернення Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, результати їх узагальнення та пропозиції щодо подальшої 

роботи з ними. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Мітюка Сергія 

Олександровича. 

 

 

Голова          А.Павленко 

 

Секретар          Н.Черевко 


