
  

                                                              

Додаток  

до Рішення № 4 Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                          Протокол № 15 від 27 вересня 2018 року  

 

ЗВЕРНЕННЯ 

до депутатів Київської міської ради від Дніпровського району міста Києва 

та голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Громадська рада при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації виходить з ініціативою до депутатів Київської міської ради VIII 

скликання обраних у Дніпровському районі м. Києва та Дніпровської районної 

в місті Києві державній адміністрації щодо проведення спільного засідання з 

питань врегулювання конфлікту інтересів між громадою району та виконавчою 

владою міста Києва та сталого розвитку Дніпровського району міста Києва. 

Досвід тривалої боротьби за законні права громади Дніпровського району у 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації показує необхідність в об’єднанні зусиль  з депутатами  Київської 

міської ради та Дніпровською районною в місті Києві державною 

адміністрацією з метою оперативного вирішення проблемних питань та сталого 

розвитку  Дніпровського району м. Києва.  

У Дніпровському районі міста Києва постійно відбуваються істотні 

порушення чинного законодавства України та прав територіальної громади за 

участі, сприяння чи бездіяльності Київської міської влади, зокрема: 

1. Постійні рейдерські захоплення земель громади (прибудинкові території по 

вул. Малишка, 9, вул. Миколайчука, 16, бул. Перова, 12/96, Дніпровська 

набережна, 2, ОК «ГКА Дніпровський», ОК БЕКА «Воскресенський» та інші). 

2. Постійні зловживання при розробці ДПТ, суцільне ігнорування пропозицій 

громади (ДПТ Сагайдака, ДПТ Лівобережний, ДПТ Райдужний). 

3. Знищення майна громадян при знесенні (демонтажу) тимчасових споруд 

підприємців 

4. Фізичне насилля над громадянами при  рейдерських захопленнях 

прибудинкові території по вул. Малишка, 9, вул. Миколайчука, 16, бул. Перова, 

12/96, ОК «ГКА Дніпровський», ОК БЕКА «Воскресенський»). 

5. Знищення міста Києва як самобутнього, самого зеленого  у Європі міста, що 

створювалось для комфортного проживання мешканців (вибіркова забудова 

міста).  

6. Ігнорування місцевих ініціатив (місцева ініціатива громади Дніпровського 

району щодо ОК «ГКА Дніпровський», з грудня 2015 року знаходиться в суді).

  

7. Істотно ускладнено отримання права землекористування ЖБК та ОСББ. За 

комерційними тарифами кооперативи роками оформлюють відповідні 

документи. 

8.Відсутність міської програми щодо військово-патріотичного виховання 

молоді. (Підліткові клуби за місцем проживання не мають належної підтримки, 



  

а іноді взагалі нищаться  міською владою.) У підсумку маємо зрив призовної 

кампанії, постійне зростання злочинності неповнолітніх у місті Києві. 

    

Усі ці та інші істотні порушення прав киян свідчать про продовження 

існування у місті корупційних схем, де перш за все  надаються привілеї 

корпоративним  інтересам заможних, а не первинному носію влади - народу.

  

Наразі, вбачаємо за необхідне: 

1.Відновити роботу районних рад в місті Києві з наданням необхідних 

повноважень для вирішення усіх питань життєдіяльності району. 

2.Впровадити в практику роботи спільні засідання Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та її комітетів, 

інших робочих органів і депутатів (помічників депутатів) з метою вирішення 

нагальних проблемних питань Дніпровського району м. Києва, максимального  

врахування пропозицій мешканців району.   

3. Спільно звернутись до правоохоронних органів Дніпровського району та 

міста  Києва щодо унеможливлення в подальшому застосування фізичної сили 

та спецзасобів охоронними фірмами та іншими формуваннями під час 

захоплення майна та земельних майданчиків громадян. 

 (Представники  поліції, прибувши на виклик первинного користувача, 

повинні зупитини рейдерів (захоплюючу сторону) та відправляти їх до суду, а 

не займатись  злочинною бездіяльністю.)      

4. Спільно дослідити проблемні земельні майданчики, де відбувались 

соціальні конфлікти, або є передумови до  їх виникнення, та вжити комплекс 

заходів щодо унеможливлення порушення чинного законодавства України та 

прав громади.  

5. Спільно з залученням керівництва департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) переглянути 

детальне планування Дніпровського району столиці та максимально врахувати 

ініціативи та пропозиції мешканців з цього приводу  

6. Здійснювати постійний депутатський контроль при затвердженні 

детальних планів територій в Дніпровському районі м. Києва  дотримання норм 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 

3038-VI. 

(Не дотримання  норм цього Закону призводить до надмірної забудови вже 

існуючих житлових масивів ,  перевантаження закладів соціальної сфери 

(школи, дитячі садки, амбулаторні медичні заклади, спортивні майданчики),  а 

також комунальної інфраструктури, що, в свою чергу, постійно створює 

аварійні ситуації та інше.                                                           

При погодженні Детального плану територій враховувати розміщення 

соціальної інфраструктури в нових житлових массивах (медичні амбулаторії, 

дитячі садки, спортивні та ігрові дитячі майданчики). 

7. Розробити міську програму спрощеного отримання права 

землекористування ЖБК та ОСББ.  

8. Зберегти інфраструктуру охорони здоров’я району як самодостатню. 

Проведення «реформи» централізації у сфері  охорони здоров’я  знищує 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17


  

систему доступного медичного обслуговування та протирічить державній 

політиці щодо децентралізації влади.                                   

9. Внести в Програму «Здоров’я киян» виділення коштів на придбання ліків 

для важкохворих.. 

10. З 01.07.2017 року вступила в дію постанова Кабінету Міністрів №180 від 

16.03.2017 року, якою затверджено новий Національний перелік лікарських 

засобів. В зв’язку з цим певна категорія населення ( пільгова та особи, що 

отримували ліки по захворюванню безкоштовно, на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від ? №1303 “Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 

захворювань), втратили можливість продовжувати їх отримувати, через 

відсутність останніх в Національному переліку (кількість медичних препаратів, 

зменшилась з 3000 тис до 800 найменувань). Це переважно пацієнти, що мають 

рідкісні  захворювання.    

Для продовження забезпечення цієї категорії громадян лікарськими 

засобами  включити додатково розділ до Програми «Здоров’я киян» щодо 

виділення коштів на закупівлю медичних препаратів для цієї групи киян.                                                                                                                                  

11. Розробити програму забезпечення киян ліками через мережу аптек 

комунального підприємства «Фармація» за доступними цінами зі знижкою за 

«карткою киянина» (щоб ціна на лікарські засоби в комунальних аптеках 

«Фармація» зі знижкою за «карткою киянина» не була вищою ніж в інших 

комерційних аптеках).  

12. Розробити міську програму  щодо військово-патріотичного виховання 

молоді.                                                           

13. Як пілотний проект започаткувати  проведення громадських слухань 

(обговорень) з питань життєдіяльності Дніпровського району столиці на основі 

Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 14. Спільно з зацікавленими депутатами Київради розробити програму 

розвитку культурного самобутнього середовища Дніпровського району м. 

Києва (ДПТ Труханів острів)  

15. Звернутись до Київського міського голови Віталія Кличка щодо 

отримання щомісячного ефірного часу на ТРК «Київ» для спільних виступів 

представників громадських  рад при  районних в місті Києві державних 

адміністрацій та депутатів Київської міської ради з метою висвітлення питань 

життєдіяльності районів м. Києва. 

 

Громадська рада при  Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації сподівається на Вашу небайдужість та підтримку нашої 

ініціативи. 

За відсутності реальної децентралізації влади у місті Києві це надасть 

можливість більш дієво відпрацьовувати суспільні потреби громади району, 

сприятиме сталому розвитку та становленню засад демократичного суспільства. 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

З повагою, 

голова Громадської ради                                                                     А. Павленко 


