
ПРОТОКОЛ № З
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДАРНИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ В М. КИЄВІ

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
м. Київ 14 травня 2015 р.

Зареєстровані та присутні:
Із загального складу 37 на засіданні присутні 34 члена Громадської ради - кворум є, засідання 

повноважне приймати рішення з питань порядку денного.

Пропонується наступний порядок денний:
1. Інформація секретаріату Громадської ради за період 15.05 по 11.06.
2. Про залучення до роботи Громадської ради у якості експертів на громадських засадах.
3. Про внесення змін до структури Громадської ради.
4. Про роботу структурних підрозділів Громадської ради.
5. Про роботу експертних груп по контролю за благоустроєм.
6. Про створення «Першого громадянського парку «Берковищина».
7. Про розподіл фінансової підтримки з бюджету міста Києва на 2015 рік" громадських 

організацій ветеранів війни та праці, громадських організацій інвалідів.
8. Про розвиток інфраструктури парків «Позняки» та «Партизанської Слави» та необхідності 

створення піклувальних рад цих парків.
9. Різне .

Постановили: затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 30, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято. 

Питання №1.

Інформація секретаріату Громадської ради за період 15.05 гіо 11.06.

СЛУХАЛИ:

Туркеню І. Г\, Керівника секретаріату Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації про організацію роботи Громадської ради в період з 15.05 по 11.06.

Виступив: Назаренко Б.С., Голову Громадської ради, який запропонував взяти інформацію до 
відома.

Голосування: «за» - 32
«проти» - 0 
«утримались»- 0 

Рішення прийнято.

По питанню №1 постановили:
Взяти інформацію до відома.

Питання №2.
Про залучення до роботи Громадської ради у якості експертів на громадських засадах
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СЛУХАЛИ:

Назаренко Б.С, -  до Секретаріату Громадської ради надійшли заяви від Гвоздьової Світлани 
Михайлівни, Савчук Ігоря Вікторовича, Золотих Дмитра Володимировича щодо залучення їх у 
якості експертів Громадської ради при Дарницькій районній у місті Києві державній адміністрації.

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти»- не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято. 

По питанню № 2 постановили:
Залучати до роботи Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній 

адміністрації в якості експертів Гвоздьову Світлану Михайлівну, Савчук Ігоря Вікторовича, 
Золотих Дмитра Володимировича.

Питання №3.
Про внесення змін до структури Громадської ради. ^

СЛУХАЛИ:
Назаренко Б.С. -  на минулому засідання громадської ради, була затверджена структура, але з 

метою оптимізації роботи, члени двох комітетів - Комітет контролю за виконанням бюджету та 
цільових програм та Комітет з питань розвитку підприємництва, інвестицій та контролю за 
реалізацією державної регуляторної політики прийняли рішення об’єднатися в один комітет - в 
один «Комітет з питань бюджету та підприємництва».

Було проведено засідання та обрано керівника.
Є пропозиція внести зміни до структури Громадської ради та затвердити її з урахуванням змін, 

що відбулися.
У зв’язку зі змінами в структурних підрозділах, пропоную затвердити структуру Громадської 

ради при Дарницькій районній в місті Києві в запропонованій редакції:
Правління
Секретаріат
Комітет з питань діяльності у сфері гуманітарної політики
Комітет з розвитку інфраструктури, ЖКГ та контролю за благоустроєм.
Комітет з питань бюджету та підприємництва.
Комісія з питань запобігання і протидії корупції та контролю за дотриманням виконавчої 
дисципліни
Постійні експертні групи по контролю за благоустроєм територій.

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято.
2 . Затвердити наступний склад структурних підрозділів Громадської ради з 

______ урахуванням змін:__________________________________________________
№ Найменування структурного 

підрозділу
ПІП Посада

1 Секретаріат Туркеня І.Г. Керівник
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Гордієвич О.В.

ГІеденко С.В. Секретар

2 Комітет з питань діяльності у 
сфері гуманітарної політики

Вітомський Ю.Л. Голова комітету

Гойко Т.О.

Дорійчук P.M.

Кершков В.О.

Лисенко О.ГІ.

Петровський В.Б.

Сальник A.C.

Сінцова Н.Б. і

3 Комітет з питань бюджету та 
підприємництва

Борисенко І.Л. Голова комітету

Кудли к Ю.М.

Константинов К. 0.

Лук’янов Д.О.

Чуйко Т.М.

Тесленко 0 .0 .

4 Комітет з розвитку інфраструктури, 
ЖКГ та контролю за благоустроєм

ГІопенко 0.1. Голова комітету

Кулабухов 0 .0 . Заступ, голови

Амінов В.Р.

Вітковський С.П.

Галицький В.А.

Геворгізов Г.О.

Голеня О.П.

Граб О.В.

Петриченко П.В.

Пиптенко Ю.Г.

Плавицький Р.В.
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Сидорова І.В.

Степашко В.І.

Шевчук O.A.

5 Комісія з питань запобігання і 
протидії корупції та контролю за 
дотриманням виконавчої дисципліни

Волосян В.І. Голова комісії

Каргіенко В.В.

Паладій С.В.

ГІалієв Ю.В.

Чубай О.В.

Мартиненко B.C.

0

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято.
3.________ Назаренко Б.С. - у зв’язку з тим, що до був обраний керівник Комітету з питань 

бюджету та підприємництва є пропозиція внести зміни до складу правління та 
пропоную затвердити наступний склад правління Громадської ради Дарницької 

___ ______районної в м. Києві державної адміністрації:_______ _________________________
№ ППІ Посада в ГР

1 Назаренко Б.С. Голова ГР

2 Палієв Ю.В. Заступник голови ГР

3 Туркеня І.Г. Керівник секретаріату

4 Попенко О.І. Голова комітету

5 Борисенко І.Л. Голова комітету

6 Волосян В.І. Голова комісії

7 Вітомський Ю.Л. Голова комітету

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято.
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По питанню № 3 постановили:
1. Затвердити структуру Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній # 

адміністрації:
Правління
Секретаріат
Комітет з питань діяльності у сфері гуманітарної політики

- Комітет з розвитку інфраструктури, ЖКГ та контролю за благоустроєм.
- Комітет з питань бюджету та підприємництва.
- Комісія з питань запобігання і протидії корупції та контролю за дотриманням виконавчої 

дисципліни
Постійні експертні групи по контролю за благоустроєм територій.

2. Затвердити персональний склад структурних підрозділів Громадської ради:

№ Найменування структурного 
підрозділу

ПІП Посада

1 Секретаріат Туркеня І.Г. Керівник
1 .............. . -

Гордієвич О.В.

Педенко С.В. Секретар

2 Комітет з питань діяльності у 
сфері гуманітарної політики

Вітомський Ю.Л. Голова комітету

Гойко Т.О.

Дорійчук P.M.

Кершков В.О.

Лисенко О.П.

Петровський В.Б.

Сальник A.C.

Сінцова Н.Б.

3 Комітет з питань бюджету та 
підприємництва

Борисенко І.Л. Голова комітету

Кудлик Ю.М.

Чуйко Т.М.

Тесленко О.О.

Константинов К. 0 .

Лук’янов Д.О.

4 Комітет з розвитку інфраструктури, 
ЖКГ та контролю за благоустроєм

Попенко 0.1. Голова комітету

Кулабухов 0 .0 . Заступ, голови
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Амінов В.Р.

Вітковський С.П.

Галицький В.А.

Геворгізов Г.О.

Голеня О.П.

Граб О.В.

Петриченко ГІ.В.

Пиптенко Ю.Г.

Плавицький Р.В.

Сидорова І.В. 4

Степашко В.І.

Шевчук O.A.

5 Комісія з питань запобігання і Волосян В.І. Голова комісії
протидії корупції та контролю за 
дотриманням виконавчої дисципліни Карпенко В.В.

Паладій С.В.

Палієв Ю.В.

Чубай О.В.

Мартиненко B.C.

2. Затвердити склад правління Громадської ради Дарницької районної в м. Києві державної
адміністрації:

№ ППІ Посада в ГР

1 Назаренко Б.С. Голова ГР

2 Палієв Ю.В. Заступник голови ГР

3 Туркеня І.Г. Керівник секретаріату

4 Попенко О.І. Голова комітету

5 Борисенко 1.Л. Голова комітету

6 Волосян В.І. Голова комісії
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Вітомський Ю.Л. Голова комітету

Питання №4.
Про роботу структурних підрозділів Громадської ради.

СЛУХАЛИ:
Назаренко Б.С., який виступив з пропозицією, організувати роботу структурних підрозділів 

таким чином, щоб засідання відбувалося не рідше ніж два рази на місяць.
Заслухали інформацію керівників комітетів

Вітомського Ю.Л. -  надав інформацію про те, що відбулися засідання комітету, обрано 
керівний склад, члени комітету були розподілені по структурних підрозділах. Також визначений 
план роботи комітету, який переданий до Секретаріату.

Борисенко І.Л. -  доповів про те, що відбулося об’єднання двох комітетів, повідомив про плани 
роботи комітету.

Попенко О.І. -  заплановано провести засідання, є пропозиції до плану роботи будуть передані 
Секретаріату.

Волосяна В.1.- проінформував про проведення засідання. Пропозиції до нлану роботи 
Громадської ради будуть надані до секретаріату.

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має 

Рішення прийнято.

По питанню №4 постановили:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Доручити Комітетам підготувати пропозиції до плану роботи та надати їх до 

Секретаріату до 19.06.2015.
3. Засідання комітетів проводити не рідше ніж два рази на місяць. Контроль покласти на 

керівників структурних підрозділів.

Питання №5.
Про роботу експертних груп по контролю за благоустроєм 

СЛУХАЛИ
Назаренко Б.С. -  про необхідність активніше долучатися до роботи Громадської ради та 

необхідність керівникам експертних груп з благоустрою відвідувати засідання штабу Дарницької 
РДА з питань благоустрою, що відбуваються щосереди о 8.30.

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має 

Рішення прийнято.

По питанню № 5 постановили:
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Доручити координатору експертів з благоустрою Кулабухову О.О. організовувати роботу 
експертних груп з благоустрою.

Питання №6.
Про створення «Першого громадянського парку «Берковищина».

СЛУХАЛИ:
Безотосного В.М. -  повідомив про необхідність ініціювати звернення до Я. Табачника, з 

приводу повернення у власність громади міста земельної ділянки, що знаходиться на Дніпровській 
набережній в районі затоки «Берковщина», з подальшим створенням «Першого громадянського 
парку «Берковщина». На огляд членів Громадської ради був наданий лист-прохання з пропозицією 
відмовитись від користування ділянкою, яка перебуває в оренді.

Виступили: члени Громадської ради пропонували звернутися до Я. Табачника з листом- 
вимогою, заявою і т.д.

Назаренко Б.С. запропонував взяти за основу запропонований лист-прохання.

Голосування: «за» - 16
«проти»- О

«утримались» - 10 ^
Рішення прийнято. 

По питанню № 6 постановили:
1. Підготувати лист-вимогу до Я. Табачника.
2. Доручити комітету з розвитку інфраструктури, ЖКГ та контролю за благоустроєм 

розробити план-дій по створенню «Першого громадянського парку «Берковщина» та 
підготувати лист-вимогу до Я. Табачника до 17.06.2015.

3. Доручити Секретаріату підготувати звернення до компетентних органів щодо 
відчуження території, яка перебуває в користуванні Я. Табачника та розіслати їх членам 
Громадської ради.

Питання №7.
Про розподіл фінансової підтримки з бюджету міста Києва на 2015 рік громадських організацій 

ветеранів війни та праці, громадських організацій інвалідів

СЛУХАЛИ:
Назаренко Б.С. -  відбулося засідання комісії по розподілу фінансової підтримки з бюджету 

міста Києва на 2015 рік громадських організацій ветеранів війни та праці, громадських організацій 
інвалідів.

Виступив: Адаменко С.І. -  попросив підтримати рішення Комісії надати фінансову підтримку 
наступним організаціям:

Також Адаменко С.І. повідомив членів Громадської ради, що Дарницька районна в місті Києві 
державна адміністрація єдиний виконавчий орган в місті Києві, яка до цього часу не визначилась 
з фінансовою підтримкою організацій.

Голосування: «за» - 19
«проти» - не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято. 

ГІо питанню № 7 постановили:
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1. Затвердити розподіл фінансової підтримки з бюджету міста Києва на 2015 рік громадських 
організацій ветеранів війни та праці, громадських організацій інвалідів наступним 
організаціям:

2. Доручити Комітету з питань бюджету та підприємництва здійснювати контроль 
фінансування громадських організацій ветеранів війни та праці, громадських організацій 
інвалідів по розподілу бюджетних коштів на 2015 рік

3. Доручити Комітету з питань діяльності у сфері гуманітарної політики вивчити питання по 
фінансуванню громадських організацій ветеранів війни та праці, громадських організацій 
інвалідів та підготувати пропозиції по розподілу бюджетних коштів на 2016 рік.

4. Доручити Комісії з питань запобігання і протидії корупції та контролю за дотриманням 
виконавчої дисципліни здійснювати контроль фінансування громадських організацій 
ветеранів війни та праці, громадських організацій інвалідів по розподілу бюджетних коштів 
на 2015 рік.

Питання №8.
Про розвиток інфраструктури парків «Лозняки» та «Партизанської Слави» та необхідності 
створення піклувальних рад цих парків.

СЛУХАЛИ:
Назаренко Б.С. повідомив, що відбулась нарада між Дарницькою РДА та громадкістю про 

необхідність створити піклувальну раду парку «ГІозняки». Була створена робоча група, яку очолив 
Назаренко Б.С., секретарем обрано Рябову Ю.

Виступили: Адаменко С.Г. -  пояснив, що піклувальна рада -  це об'єднання підприємців,
громадськості та меценатів для розвитку інфраструктури парків.

Голосування: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято. 

По питанню № 8 постановили:
1. Утворити робочу групу по створенню піклувальної ради Парку «Позняки» у складі:

Кершков В.О., Дорійчук P.M., Граб О.В., Галицький В.А., Лисенко О.П., Пиптенко Ю.Г., 
Карпенко В.В., Кулабухов О.О., Петриченко П.В., Плавицький Р.В., Золотих Д.В. (експерт).

2. Доручити Комітету з питань діяльності у сфері гуманітарної політики надати пропозиції по 
організації роботи та формуванню піклувальної ради Парку «Позняки» та розробити 
«Положення про відкритий конкурс з залучення меценатів для розвитку інфраструктури 
Парку «Позняки».

3. Доручити комісії з питань запобігання і протидії корупції та контролю за дотриманням 
виконавчої дисципліни надати пропозиції по здійсненню громадського контролю законності 
ведення підприємницької діяльності в Парку «Позняки».

4. Доручити члену Комітету з розвитку інфраструктури, ЖКГ та контролю за благоустроєм 
Петриченко П.В. та Комітету з питань бюджету та підприємництва підготувати необхідні 
звернення щодо законності ведення підприємницької діяльності на території Парку 
«Позняки» .

Питання №9.
Різне:
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1. Інформація про передачу на баланс ДРДА кіногератру «Промінь» та Дошкільного 
навчального закладу, що розташований: м. Київ, вул. Дніпродзержинська, 110.

2. Про передачу військової частини А0488 (307-й дисциплінарний батальйон, вул. 
Бориспільська, 12) на баланс Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

3. Звернення до ГР ОСББ «Флагман» щодо встановлення світлофору на вул. 
Драгоманова, 8

4. Про пере найменування вулиць.
5. Про порядок проведення громадських слухань
6. Волонтерський шлях підтримки.
7. Звернення до ГР ОСББ «13 квартал».
8. Про події, які відбулися на пр.-ті Бажана.
9. Відновлення районних рад

1. Назаренко Б.С. надав інформацію про передачу на баланс ДРДА —  ..__г --- га
Дошкільного навчального закладу, що розташований: м. Київ, вул. Дніпродзержинська, 110.

2. Степашко В.І. звернувся до Громадської ради від імені ОСББ «Флагман» щодо
встановлення світлофору на вул. Драгоманова біля будинку 8 на пішохідному переході.

3. Адаменко С.Г. надав інформацію про зміну найменування вулиць.
4. Вітковський С,П.. виступив з ініціативою про впорядкування проведення, громадських 

слухань
5. Граб О.В. виступив з пропозицією підтримати ініціативу волонтерських організацій 

«Волонтерський шлях підтримки».
6. Голова ОСББ «13 квартал» щодо надання правової підтримки.
7. Граб О.В. доповів про події, які відбулися на пр.-ті Бажана, поблизу метро Харківська.
8. Назаренко Б.С. -  надав обґрунтування по про необхідність відновлення районних рад.

Голосуваннн: «за» - одноголосно 
«проти» - не має 
«утримались» - не має

Рішення прийнято. 

По питанню № 9 постановили:
1. Доручити комітету з питань діяльності у сфері гуманітарної політики підготувати листи до 

Департаменту комунальної власності щодо передачі кінотеатру «Промінь», Дошкільного 
навчального закладу( м. Київ, вул. Дніпродзержинська, 110), Міського консультативно- 
діагностичного центру (вул. Урлівська, буд. 13).

2. Підготувати листи-звернення до Міністерства оборони та інших компетентних органів 
щодо передачі військової частини А0488 (307-й дисциплінарний батальйон, вул. 
Бориспільська, 12) на баланс Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

З- Доручити Секретаріату підготувати лист до КМДА щодо встановлення звукового 
світлофору на вул. Драгоманова, 8.

4. Доручити комітету з розвитку інфраструктури, ЖКГ та контролю за благоустроєм з у 
співпраці з нач. відділу внутрішньої політики Адаменко С.Г. підготувати пропозиції щодо 
зміни назв вулиць та винести їх на розгляд Правління.

5. Створити робочу групу з питань проведення громадських слухань у складі:
Вітковський С.П., Кершков В.О., Назаренко Б.С., Плавицький Р.В., Кулабухов О.О., 
Сидорова І.В., Галицький В.А. та доручити їй розробити «Порядок проведення громадських 
слухань».

6. Сприяти в організації проведення акції «Волонтерський шлях підтримки».
7. Комітету з питань розвитку інфраструктури, ЖКГ та контролю за благоустроєм розглянути 

усне звернення Голови ОСББ «13 квартал» та надати правову оцінку.
Доручити Вітковському С.П., комітету з питань бюджету та підприємництва, комісії з 
питань запобігання і протидії корупції та контролю за дотриманням виконавчої дисципліни

СЛУХАЛИ:
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звернутися до компетентних органів з метою надання правової оцінки подіям які 
відбувалися на пр.-ті Бажана (біля м. Харківська) 09.06.2015 року. Правлінню Громадської 
ради, на основі рішень комітетів, висловити позицію від Громадської ради з 
вищезазначеного питання.

9. Доручити Комітету з питань діяльності у сфері гуманітарної політики розробити позицію 
Громадської ради щодо відновлення районних у місті Києві рад, їх функціональні обов’язки 
та повноваження.

10. Комітету з розвитку інфраструктури, ЖКГ, контролю за благоустроєм розглянути лист, що 
надійшов до Громадської ради від Голови Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації (щодо незаконного будівництва житлового будинку з об’єктами 
господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом на вул.. 
Здолбунівській (перетині вул.. Тепловозної)), вивчити питання та надати свої пропозиції.

11. Доручити керівнику комітету щотижнево (до четверга) подавати до Секретаріату звіт про 
виконання доручень Засідань Громадської ради.

Голова Громадської ради 

Керівник секретаріату
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