
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

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

 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

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

16.00                                                                                                                      22 лютого 2017 року 

 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 31 особа. 

Присутні:  

17 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:  
Онофрійчук В.П. – голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

Мельник Г.М. – старший інспектор сектору взаємодії з правоохоронними органами 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;  

Стахівський Олександр Сергійович – заступник начальника Дніпровського районного 

управління поліції  ГУ НП у місті Києві; 

Треус Сергій Петрович – генерал-майор запасу Державної прикордонної служби 

України, член-кореспондент Української академії геральдики; 

Садовська Іванна та Тихоневич Олександр – активісти ініціативної групи, яка 

утворилась навколо незаконної забудови «зеленої зони» прибудинкової території домів 

57-59 по просп. Алішера Навої 
 

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» - 17, «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» -  17, «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 шляхи покращення роботи з охорони правопорядку на території Дніпровського району 

міста Києва  

Доповідачі: 

Комаренко Сергій Володимирович –  заступник голови Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Стахівський Олександр Сергійович – заступник начальника Дніпровського районного 

управління поліції  ГУ НП у місті Києві 

 

2. Про звернення голови Громадської ради при адміністрації Державної прикордонної 

служби України, генерал-майора у відставці В.П. Бідаха 

Доповідач : 

Треус Сергій Петрович – генерал-майор запасу Державної прикордонної служби 

України, член-кореспондент Української академії геральдики 

 

3. Про ситуацію, яка склалась навколо незаконної забудови «зеленої зони» 

прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої. 

Доповідач: 

Садовська І.Є.  

Тихоневич О.А.  

 

4. Про припинення членства у Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за систематичну відсутність члена Громадської ради на її 

засіданнях без поважних причин. 

Доповідачі:  

Павленко А.М., 

Черевко Н.П. 

 

Вирішили:  

Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про шляхи покращення роботи з охорони правопорядку на території Дніпровського району 

міста Києва  

Доповідачі: 

Комаренко Сергій Володимирович –  заступник голови Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Стахівський Олександр Сергійович – заступник начальника Дніпровського районного 

управління поліції  ГУ НП у місті Києві 



 

2. Про звернення голови Громадської ради при адміністрації Державної прикордонної 

служби України, генерал-майора у відставці В.П. Бідаха 

Доповідач : 

Треус Сергій Петрович – генерал-майор запасу Державної прикордонної служби 

України, член-кореспондент Української академії геральдики 

 

3. Про ситуацію, яка склалась навколо незаконної забудови «зеленої зони» 

прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої. 

Доповідач: 

Садовська І.Є.  

Тихоневич О.А.  

 

4. Про припинення членства у Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за систематичну відсутність члена Громадської ради на її 

засіданнях без поважних причин. 

Доповідачі:  

Павленко А.М., 

Черевко Н.П. 

 

Голосували: «за» - 17, «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 20 хв.: 

- доповіді – до 15 хв; 

По другому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 15 хв; 

По третьому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 10 хв; 

По четвертому питанню до 12 хв.: 

- для доповіді – до 7 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 20 хв.: 

- доповіді – до 15 хв; 

По другому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 15 хв; 

По третьому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 10 хв; 

По четвертому питанню до 12 хв.: 

- для доповіді – до 7 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» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про шляхи покращення роботи з охорони правопорядку на території Дніпровського 

району міста Києва» 

 

Слухали:  
Комаренко Сергія Володимировича – заступника голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, який надав пропозиції 

наработані робочою групою щодо  шляхів покращення роботи з охорони правопорядку на 

території Дніпровського району міста Києва. 

Стахівського Олександра Сергійовича – заступника начальника Дніпровського 

районного управління поліції  ГУ НП у місті Києві, який надав інформацію стосовно 

справ організації охорони правопорядку на території Дніпровського району міста Києва, а 

також щодо шляхів усунення причин та умов, що сприяють росту правопорушень на 

території Дніпровського району міста Києва, та покращення роботи у сфері 

забезпечення громадського порядку і безпеки та протидії злочинності. 

 

Виступили: Мельник Г.М., Базік О. М., Кругляк М.С. 

 

Вирішили: 

1. Звернутись до МВС щодо доцільності реорганізації  Управління патрульної 

поліції   шляхом створення підрозділів патрульної поліції у кожному з управлінь поліції 

районів міста Києва з розподіленням функцій  з охорони громадського порядку та по 

забезпеченню безпеки дорожнього руху. Оскільки відсутність піших патрулів на 

місцевому рівні та мінімізація неформальних контактів між населенням і поліцією 

негативно впливає на якість охорони громадського порядку, профілактику 

правопорушень та рівень довіри громадян до правоохоронних органів у цілому  

підготувати  

2. Просити ГУ НП у м. Києві та Київську міську раду вирішити питання щодо: 

- забезпечення житлом працівників Дніпровського управління поліції (питання 

відселення з гуртожитку на вул. Краківській) 

- максимального зниження орендної плати, прискорення процесу укладання 

договорів оренди приміщень, де розміщаються кабінети дільничних офіцерів поліції та 

проведення ремонтів вказаних приміщень;   

 - закупівлі автобусів для потреб кожного райуправління поліції м. Києва доставки 

особового складу до місць несення служби при забезпеченні правопорядку під час 

суспільно-політичних заходів, що проводяться у центральній частині міста, оскільки на 

даний час проблема перекладається на рівень районних управлінь поліції; 

3. Просити Київську міську раду розглянути питання щодо забезпечення 

приміщеннями оперативних груп поліції (підрозділів Дніпровського управління поліції) 

в зонах масового відпочинку киян та гостей столиці Гідропарк та Труханів острів. 

4. Просити виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну 

адміністрацію): 

- в ході розвитку міської системи  відео спостереження  передбачити встановлення 

камер спостереження на території Дніпровського району міста Києва: на територіях, 



прилеглих до станцій метрополітену, в місцях масового відпочинку та перебування 

громадян, парках, скверах, вулицях; 

- для запобігання злочинним проявам та захисту громадян від протиправних 

посягань встановити в місцях масового перебування громадян кнопки термінового 

виклику нарядів патрульної поліції; 

- поліпшити стан зовнішнього штучного освітлення вулиць та прибудинкових 

територій, підземних пішохідних переходів, не охороняємих автостоянок, тощо; 

 - зобов'язати забудовників будувати організовані стоянки та парковочні 

майданчики  для автомобілів, з метою попередження паркування авто на зелених зонах, 

дорогах для пішоходів та транспорту; 

- створити та обладнати достатню кількість навчально-дресирувальних майданчиків 

та майданчиків для вигулу  собак, оскільки багато скарг щодо вигулу собак у 

невстановлених місцях, зокрема на територіях шкіл; 

- посилити стан технічного укріплення житлових будинків, зокрема входів до 

горищ і підвалів, ліфтових приміщень, а також освітлення в багатоповерхових будинках.  

- з’ясувати стан бомбосховищ, поінформованість населення про місце їх 

розташування та доступу до них. 

5. Вийти з пропозицією до Дніпровського районного управління поліції  ГУ НП у 

місті Києві укласти Меморандум про співпрацю між Дніпровським управлінням поліції 

ГУ НП у місті Києві та Громадською радою при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, що додається. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Комаренко Сергія Володимировича 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Друге  питання порядку денного:  

«Про звернення голови Громадської ради при адміністрації Державної прикордонної 

служби України, генерал-майора у відставці В.П. Бідаха» 

 

Слухали:  

Треуса Сергія Петровича – генерал-майора запасу Державної прикордонної служби 

України, члена-кореспондента Української академії геральдики, який надав інформацію 

стосовно створення Центру Слави-музею Державної прикордонної служби України біля 

«Алеї прикордонників» у Парку культури та відпочинку «Перемога» Дніпровського 

району міста Києва. 

 

Виступили: Онофрійчук П.В., Боскін О.Л., Базік О.М.. Фоміних С.А. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію, надану генерал-майором запасу Державної прикордонної служби України, 

членом –кореспондентом Української академії геральдики Треусом Сергієм Петровичем 

стосовно створення Центру Слави-музею Державної прикордонної служби України біля 

«Алеї прикордонників» у Парку культури та відпочинку «Перемога» Дніпровського 

району міста Києва, взяти до відома. 

2. Створити робочу групу з питання розгляду можливості створення Центру Слави-музею 

Державної прикордонної служби України біля «Алеї прикордонників» у Парку культури 

та відпочинку «Перемога» Дніпровського району міста Києва у складі представників 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 



Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та Громадської ради при 

адміністрації Державної прикордонної служби України. 

3. Включити в робочу групу з питання розгляду можливості сторення Центру Слави-музею 

Державної прикордонної служби України біля «Алеї прикордонників» у Парку культури 

та відпочинку «Перемога» Дніпровського району міста Києва від Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Боскіна Олександра 

Леонідовича, Базіка Олега Миколайовича, Фоміних Сергія Амосовича. 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Комаренко Сергія 

Володимировича. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного:  

«Про ситуацію, яка склалась навколо незаконної забудови «зеленої зони» 

прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої» 

 

Слухали:  
Тихоневича Олександра Анатолійовича та Садовську Іванну Євгенівну - активістів 

ініціативної групи, що утворилась навколо незаконної забудови «зеленої зони» 

прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої, які надали інформацію 

стосовно ситуації, що сталась навколо неї. 

 

Виступили: Онофрійчук П.В., Павленко А.М., Комаренко С.В., Базік О.М., 

Фоміних С.А.  

 

Вирішили:  

1. Інформацію, надану активістами ініціативної групи Олександра Тихоневича та Іванни 

Садовської стосовно ситуації, яка склалась навколо незаконної забудови «зеленої зони» 

прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої, взяти до відома 

(додається). 

2. Створити робочу групу з питання вивчення ситуації, яка склалась навколо незаконної 

забудови «зеленої зони» прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої у 

складі представників Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та 

ініціативної групи. 

3. Включити в робочу групу з питання вивчення ситуації, яка склалась навколо 

незаконної забудови «зеленої зони» прибудинкової території домів 57-59 по просп. 

Алішера Навої від Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Комаренко Сергія Володимировича, Базіка Олега Миколайовича, Кругляка 

Михайло Суреновича, Фоміних Сергія Амосовича. 

4. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчука В.П. делегувати до складу зазначеної вище робочої групи представника 

райдержадміністрації та дати доручення  зацікавленим структурним підрозділам 

райдержадміністрації щодо сприяння її діяльності. 

5. Робочій групі з питання вивчення ситуації, яка склалась навколо незаконної забудови 

«зеленої зони» прибудинкової території домів 57-59 по просп. Алішера Навої 

підготувати інформацію про результати своєю діяльності на наступне засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

6. Звернутися до Дніпровського районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції у місті Києві, з приводу надання інформації, по кримінальній 



справі №12016100040017828 «Про незаконну вирубку зелених насаджень», яка на 

виконанні у слідчого Грушевського Богдана, а також надати інформацію по 

притягненню до відповідальності працівників поліції з приводу порушень, які були 

викладені в заявах, що додаються. 

7. Доручити Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації звернутися до Київського міського голови Кличка В.В. та інших 

зацікавлених інстанцій з приводу вжиття заходів по притягненню до відповідальності 

згідно чинного законодавства України посадових осіб, які допустили створення даної 

ситуації. 

8. Звернутися до керівництва Громадської варти Дніпровського району міста Києва з 

приводу участі їх членів на боці забудовників при встановленні огорожі на майданчиках 

скандальних забудов (вулиць Жмаченко та Алішера Навої) 

 9. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Комаренко Сергія 

Володимировича. 

 

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

Рішення прийнято. 

 

Четверте питання порядку денного:  

«Про припинення членства у Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації за систематичну відсутність члена Громадської 

ради на її засіданнях без поважних причин» 

 

Слухали:  
Павленка Анатолія Микитовича – голову Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації, який запропонував припинити членство в 

Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації її 

членів, які систематично відсутні на її засіданнях. 

Черевко Наталію Петровну, яка повідомила про систематичну відсутність на засіданнях 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації -  Лапенюка Андрія Федоровича, Леферову Анну Георгіївну, Циганка 

Тимура Вадимовича. 

 

Вирішили:  

Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за їх систематичну відсутність на засіданнях Громадської ради 

без поважних причин представників: 

 

Громадської організації «Чесна і свята країна» - Лапенюка Андрія Федоровича 

Благодійної організації «Діти Донбасу» - Леферову Анну Георгіївну 

Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Асоціація трудових об’єднань 

молоді України» - Циганка Тимура Вадимовича 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова          А.Павленко 

 

Секретар          Н.Черевко 


