
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 292 32 47 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/gromadskarada2017 

ПРОТОКОЛ № 9 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      28 лютого 2018 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

23 члена Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П., 

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М. 

експерти Громадської ради: Гайдук В.Я. 

представники громадськості: Поливач О.С., Болотнік В., Ремпінський Я.О. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 

23 члена Громадської ради із 35. Таким чином засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

 

Вирішили:  

Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Громадської 

ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступним проектом порядку денного та регламентом засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:  
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1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

2. Про роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (засідання комітетів, проведення круглих 

столів, здійснення громадського контролю, проведення публічних заходів, 

вивчення (дослідження) актуальних питань життєдіяльності району, інша 

діяльність). 

Доповідачі: голови комітетів  

Громадської ради 

3. Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків. 
Доповідач: Смичок О.Б. 

4. Про проекти ДПТ Дніпровського району м. Києва, зокрема про детальний 

план території житлового масиву «Соцмістечко». 

Доповідач: Шашкіна Л.О. 

5. Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідач: Кулєшов А.А. 

6. Різне 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Павленко А.М. запропонував внести до порядку денного ще два питання, а 

саме: 

Про розпорядження КМДА від 07.05.2012 № 725. 

Доповідач: Гайдук В.Я. 

Про формування органів місцевого самоврядування у районах міста Києва. 

Доповідач: Гайдук В.Я. 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 



Доповідач: Селюк І.М. 

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

2. Про роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (засідання комітетів, проведення круглих 

столів, здійснення громадського контролю, проведення публічних заходів, 

вивчення (дослідження) актуальних питань життєдіяльності району, інша 

діяльність). 

Доповідачі: голови комітетів  

Громадської ради 

3. Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків. 

Доповідач: Смичок О.Б. 

4. Про проекти ДПТ Дніпровського району м. Києва, зокрема про детальний 

план території житлового масиву «Соцмістечко». 

Доповідач: Шашкіна Л.О. 

5. Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідач: Кулєшов А.А. 

6. Про розпорядження КМДА від 07.05.2012 № 725. 

Доповідач: Гайдук В.Я. 

7. Про формування органів місцевого самоврядування у районах міста Києва. 

Доповідач: Гайдук В.Я. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 15 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По сьомому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації " 



 

Слухали: Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., заступника керівника 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Кириченко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: Базік О.М., Віровцев В.Ю., Седченко І.В., 

Бурля О.Ю., Павленко А.М., Мальчевський М.І. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М. та заступника керівника 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Кириченко О.М. взяти до відома (додається). 

2. Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації представника Громадської організації «Діти 

Чорнобиля» Балабан Олени Миколаївни за власним бажанням. 

3. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" щодо 

включення Стукоти Сергія Анатолійовича, представника ГО 

"Реабілітаційний центр інвалідів та учасників бойових дій" до складу 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

4. Доручити: 

секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Селюк І.М. надіслати офіційну інформацію щодо не 

виконаних рішень Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації відповідним головам комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації для офіційних 

письмових пояснень щодо цього; 

першому заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Базіку О.М. внести проект рішення 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо цього питання до порядку денного чергового засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

5. Доручити заступнику керівника Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Кириченко О.М. 

на черговому засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації надати звіт щодо вихідної кореспонденції та 

відповідей на неї за період дії Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 2017-2019 років. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 



 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Друге питання порядку денного: 

«Про роботу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (засідання комітетів, проведення круглих 

столів, здійснення громадського контролю, проведення публічних заходів, 

вивчення (дослідження) актуальних питань життєдіяльності району, інша 

діяльність)» 

 

Слухали: Голів комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації: Седченко І.В., Фоміних С.А., 

Мальчевського М.І., Смичка О.Б., Шашкіну Л.О., Кулєшова А.А. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Віровцев В.Ю., Лапін О.О., 

Базік О.М. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію голів комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації взяти до відома. 

2. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації надати до 06.03 2018 р. в письмовій формі свої 

звіти до Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо капітального ремонту житлових будинків» 

 

Слухали: Смичка О.Б., який поінформував про ситуацію стосовно 

незадовільного стану житлового фонду Дніпровського району м. Києва, а 

також про незадовільне освоєння коштів, що виділяються для його ремонту. 

Смичок О.Б. зазначив, що по багатьом питанням ремонту є нарікання 

мешканців про неякісне виконання робіт. Також було зазначено, що 

основними роботами, які проводяться, є заміна вікон, а на такі болючі 

питання як робота ліфтів, ремонт інженерних мереж  ГВП та ХВП, ремонт 

покрівель ніхто не звертає увагу. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Віровцев В.Ю., Кучевський 

О.І., Кулєшов А.А., Седченко І.В., Поливач О.С., Гайдук В.Я. 

 

Вирішили: 



1. Прийняти до відома заслухану інформацію, що додається. 

2. Створити робочу групу з доопрацювання питання «Про заходи 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

капітального ремонту житлових будинків» у складі: Смичок О.Б., Коваленко 

О.В., Бондар В.В., Комаренко С.В., Кучевський О.І., Шашкіна Л.О., Майоров 

В.Ю., Ковальчук І.М., Поливач О.С. 

3. Доручити робочій групі в місячний термін доопрацювати питання «Про 

заходи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 

капітального ремонту житлових будинків». 

4. Доручити секретарю  Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації внести питання «Про заходи Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації щодо капітального ремонту 

житлових будинків» в порядок денний чергового засідання Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

 

Голосували: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про проекти ДПТ Дніпровського району м. Києва, зокрема про детальний 

план території житлового масиву «Соцмістечко» 

 

Слухали: Базіка О.М.., який надав інформацію стосовно проектів ДПТ 

Дніпровського району м. Києва, зокрема про детальний план території 

житлового масиву «Соцмістечко» 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію Базіка О.М. стосовно проектів ДПТ Дніпровського району м. 

Києва, зокрема про детальний план території житлового масиву 

«Соцмістечко» взяти до відома (додається). 

2. Просити Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію 

залучати членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації ще на стадії обговорення проектів ДПТ 

Дніпровського району м. Києва. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації підготувати листа до Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0 



 

П'яте питання порядку денного: 

«Про оренду приміщень в навчальних закладах управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» 

 

Слухали: Кулєшова А.А.., який проінформував про рішення комітету з 

гуманітарних питань, духовності та моралі стосовно перенесення розгляду 

зазначеного питання ( протокол засідання комітету додається). 
  

Вирішили: 

1. Перенести розгляд питання "Про оренду приміщень в навчальних закладах 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації" на чергове засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

2. Доручити Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації внести зазначене питання до порядку 

денного чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Громадської 

ради Селюк І.М. та заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Седченко І.М.   

 

 Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Шосте питання порядку денного: 

«Про розпорядження КМДА від 07.05.2012 № 725» 

 

Слухали: Гайдука В.Я., який поінформував, що розпорядження КМДА від 

08.02. 2018 №185 та розпорядження КМДА від 07.05. 2012 № 725  нівелюють 

повноваження органів місцевого самоврядування, не обґрунтовані, а 

результати їх виконання матимуть негативні наслідки для громади Києва та 

територіальних громад районів у м. Києві. 

Дії КМДА свідчать про формування моделі управління комунальним майном 

та доходами від його використання через афільовані комунальні 

підприємства, при цьому знімаючи з керівництва міста відповідальність за 

результати їх діяльності. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Віровцев В.Ю., Смичок О.Б., 

Седченко І.В., Мальчевський М.І., Поливач О.С. 

 

Відповідно до абзацу 9, п. 2 статті 3 Європейської хартії місцевого 

самоврядування, статей 38, 69, 140, 142, 143, 145 Конституції України, статей 

5, 7, 16, 41, 60, пункту2 Перехідних положень Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 2, 3 статті 82, пункту 1 статті 172, статей 

176, 228, 327 Цивільного кодексу України, пункту 3 статті 1, пункту 2 статті 

2, статей 9, 153, 154, 155, 187 Земельного кодексу України, статей 6, 7, 11, 18 

пункту 2 Перехідних положень Закону України "Про столицю України -



місто-герой Київ", з метою створення умов для забезпечення реальних 

можливостей здійснення місцевого самоврядування територіальною 

громадою Дніпровського району міста Києва, Громадська рада при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

  

Вирішила: 

1. Взяти до відома доповідну аналітичну записку Гайдука В.Я щодо 

розпорядження КМДА від 07.05.2012 № 725 (додається). 

2. Рекомендувати Київському міському голові В. Кличку скасувати 

розпорядження КМДА від 08.02. 2018 №185 та розпорядження КМДА від 

07.05. 2012 №725, як такі що зачіпають інтереси територіальних громад 

районів м. Києва, свідчать про неефективне управління комунальним майном 

м. Києва. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації підготувати проект відповідного листа до Київського 

міського голови В. Кличка. 

4. Рекомендувати Громадській раді при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА) заслухати звіт комунальних підприємств стосовно діяльності за 

2017 рік. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Про формування органів місцевого самоврядування у районах міста Києва» 

 

Слухали: Гайдука В.Я., який поінформував про аналіз ситуації щодо 

формування органів місцевого самоврядування у районах міста Києва. 

 

В обговоренні взяли участь: Павленко А.М., Віровцев В.Ю., Смичок О.Б., 

Седченко І.В., Мальчевський М.І., Поливач О.С. 

  

Вирішили: 

1. Взяти до відома доповідну аналітичну записку Гайдука В.Я щодо 

формування органів місцевого самоврядування у районах міста Києва 

(додається).   

2. За результатами розгляду зазначеного питання питання 

 Констатуємо: 

Київський міський голова В.Кличко і, в більшій мірі, Київська міська рада 

перестали бути відповідальними, підзвітними перед громадами районів та 

міста. 

Центральна виконавча та законодавча влада заявляє про проведення реформи 

децентралізації, при цьому підготувала законопроект «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за 

відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції України 



та законам України», який нівелює основи місцевого самоврядування. На 

вимогу місцевих рад він поки що відкликаний. Прийняття вказаного 

законопроекту призвело б до невиправданого втручання місцевих 

держадміністрацій у роботу місцевого самоврядування.  

Поглиблення процесів централізації влади, під гаслами передачі влади 

територіальним громадам, свідчить про намагання побудувати в країні 

державний неофеодалізм партійно - олігархічного типу. 

Київ є відображенням зразка моделі самоврядування, яку запропонувала 

українському суспільству влада. 

Виступаємо за: 

 відновлення районних у м. Києві рад та виконання рішення Київської 

міської ради від 23 липня 2015 №787/1651, яким встановлено, що 

управління районами в місті Києві здійснюється районними у місті Києві 

радами. 

 за юридичне закріплення Конституційних прав на рухоме і нерухоме 

майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земельні ділянки, природні 

ресурси, що є у власності територіальних громад районів у місті Києві  

 від Київради відміни незаконного вето Віталія Кличка на прийняте 

рішення про звернення до ЦВК щодо призначення виборів до районних у 

м. Києві рад. 

 пропонуємо, у разі ігнорування думки громадськості: 

ініціювати проведення місцевого референдуму територіальної громади 

району з формування територіальної громади Дніпровського району м. Києва 

як суб’єкта публічного права, власника комунального майна, щодо утворення 

районної у місті ради та наділення її відповідними повноваженнями щодо 

управління майном комунальної власності району. 

звернутися до громадськості міста Києва, громадських рад при районних в 

місті Києві державних адміністраціях, громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)  

підтримати формування реального місцевого самоврядування в місті Києві. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації підготувати проект відповідного листа до Київського 

міського голови В. Кличка та голови Громадської ради при КМДА Б. 

Назаренка. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації А. 

Павленка. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

 

Голова 

Громадської ради     _______________ А.М. Павленко 

 

 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


