
ЗВІТ 

про роботу громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній 

адміністрації за 2019 рік 

 

Громадська рада при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-

дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні 

державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Дарницької 

РДА, налагодження ефективної взаємодії Дарницької РДА з громадськістю, врахування 

громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

Основний документ, який регулює діяльність громадської ради – Постанова 

Кабінету Міністрів від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики».  

Громадська рада діючого скликання була обрана на Установчих зборах 

10.05.2019. В її створенні взяли участь 89 делегатів – представників інститутів 

громадянського суспільства. Учасники Установчих зборів обрали громадську раду у 

складі 35 осіб. Персональний склад громадської ради затверджено розпорядженням 

Дарницької РДА № 359 від 15.05.2019 "Про затвердження складу громадської ради при 

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації". Положення про громадську 

раду затверджено розпорядженням Дарницької РДА № 663 від 29.07.2019 "Про 

затвердження Положення про громадську раду при Дарницькій районній в місті Києві 

державній адміністрації".  

Керівний склад громадської ради обраний у наступному складі: Сінцов Геннадій 

Львович – голова, Туркеня Інна Григорівна – заступник голови, керівник секретаріату. 

До складу секретаріату входить заступник голови-керівник секретаріату Туркеня Інна 

Григорівна, функції секретаря громадської ради покладені на головного спеціаліста 

відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової 

інформації апарату Дарницької РДА Педенка Сергія Валерійовича. Всі члени 

громадської ради входять щонайменше до 1-ї з 14-ти створених тимчасових робочих 

груп (ТРГ) по опрацюванню питань, які надійшли від членів громадської ради та 

мешканців Дарницького району м. Києва:  

ТРГ №1: Про організацію вивезення побутового сміття в Дарницькому районі, 

закриття сміттєпроводів у багатоповерхівках Дарницького району та роботу 

заводу «Енергія».  

Голова ТРГ: Лисенко О.П. 

Члени ТРГ: Шатній О.В., Подзега А.О., Туркеня І.Г., Савичев А.Л. 

 

ТРГ №2: Про будівництво Центру захисту тварин у мкр-ні Бортничі. 

Голова ТРГ: Туркеня І.Г. 

Члени: Гвоздьова С.М., Шусть В.А. 

 

ТРГ №3: Про перспективи реалізації ГБ №1210. 

Голова ТРГ: Савічев А.Л. 

Члени ТРГ: Степашко В.І, Щиголь О.М, Сальник А.С. 

 

ТРГ №4: Про хід капітального ремонту Парку Партизанської Слави. 

Голова ТРГ: Граб О.В. 
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Члени ТРГ: Мотін Ф.О, Шатній О.В., Шусть В.А., Савичев А.Л.  

 

ТРГ №5: Про озеро «Качине» та недобуд ЖК «Приозерний».  

Голова ТРГ: Рожкован А.Б. 

Члени ТРГ: Войтенко Л.В., Луценко Г.В., Айріян Р.М.  

 

ТРГ №6: Про створення скверу біля будинку №10 по пр-ту Бажана. 

Голова ТРГ: Сальник А.С.  

Члени ТРГ: Щур В.І., Онищенко Ю.О. 

 

ТРГ №7: Про будівництво навколо станції метро «Харківська». 

Голова ТРГ: Граб О.В.  

Члени ТРГ: Мотін Ф.О., Золотих Д.В. 

 

ТРГ №8: Про роботу ЦДЮТ у с/ш №111.  

Голова ТРГ: Гойко Т.О.  

Члени ТРГ: Сінцова Н.Б., Сторожук С.А., Щиголь О.М. 

 

ТРГ №9: Про використання споруди АТП №7. 

Голова ТРГ: Балабан Р.В. 

Члени ТРГ: Козлова Г.М., Палієв Ю.В. 

 

ТРГ №10: Про використання споруди АТП №7. 

Голова ТРГ: Балабан Р.В. 

Члени ТРГ: Козлова Г.М., Палієв Ю.В. 

 

ТРГ №11: Про будівництво скейт-парку у Дарницькому районі. 

Голова ТРГ: Токар Я.О. 

Члени ТРГ: Гойко Т.О., Сторожук С.А., Плахтій Ю.І., Шусть В.А.  

 

ТРГ №12: Про надання фінансової підтримки за програмою «Соціальне 

партнерство» для Дарницької місцевої організації Всеукраїнської громадської 

організації  «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРАЦЕЗДАТНИХ 

ІНВАЛІДІВ». 

Голова ТРГ: Назаренко Б.С. 

Члени ТРГ: Палієв Ю.В., Плахтій Ю.І., Козлова Г.М., Шусть В.А.  

 

ТРГ №13: Про ситуацію, що склалася навколо спортивного комплексу «Восход». 

Голова ТРГ: Мотін Ф. 

Члени ТРГ: Доренський О.М., Казаченко М.І., Савичев А.Л., Охріменко Т.О.  

 

ТРГ №14: Про ліквідацію стихійної торгівлі на території Дарницького 

району.Голова ТРГ: Казаченко М.І. 

Члени ТРГ: Мотін Ф., Туркеня І.Г., Лисенко О.П., Казаченко М.І., Савичев А.Л.  

 

До роботи ТРГ також залучені експерти громадської ради при Дарницькій РДА. 

 



За звітний період відбулася ротація у складі громадської ради: виключені зі 

складу Степашко Володимир Іванович, Педенко Сергій Валерійович, включені до 

складу громадської ради Дорійчук Роман Миколайович, Волосян Василь Іванович. 

Відповідні зміни у складі затверджені розпорядженням Дарницької РДА № 1195 від 

28.12.2019 "Про внесення змін до складу громадської ради при Дарницькій районній в 

місті Києві державній адміністрації".  

Громадською радою затверджений «План роботи громадської ради при Дарницькій 

районній в місті Києві  державній адміністрації на 2019 рік». 

 

Склад громадської ради  

при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 

№ Прізвище, ім’я, по батькові члена 

громадської ради при Дарницькій 

районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Назва інституту громадянського 

суспільства 

1.  Айріян Размік Михайлович Громадська організація «Синергія М» 

2.  
Балабан Ростислав Валерійович 

Громадська організація «Центр розвитку 

«Перспектива» 

3.  
Войтенко Лариса Василівна 

Благодійна організація «Благодійний 

Фонд «Дніпровський»  

4.  
Волосян Василь Іванович 

Фонд соціального захисту ветеранів 

Великої вітчизняної війни 

5.  
Гвоздьова Світлана Михайлівна 

Громадська організація «Прогресивні 

Жінки України» 

6.  
Гойко Тетяна Олексіївна 

Молодіжна громадська організація 

«Україна. Молодь. Надія» 

7.  
Граб Олександр Володимирович 

Благодійна організація «Міжнародний 

волонтерський фонд» 

8.  Доренський Олександр 

Миколайович 

Громадська організація «Об’єднання 

сусідів» 

9.  
Дорійчук Роман Миколайович 

Громадська організація «Всеукраїнська 

громадська варта» 

10.  
Золотих Дмитро Володимирович 

Громадська організація «Право на 

допомогу» 

11.  
Казаченко Марина Іванівна 

Громадська організація «Фонд 

«Родинний оберіг» 

12.  
Козлова Галина Михайлівна 

Громадська організація «Жіноче 

об’єднання «Єдність» 

13.  
Копатько Олександр Едуардович 

Громадська організація «Київська 

організація інвалідів, пенсіонерів, 

учасників бойових дій «Ірида» 

14.  
Лисенко Олександр Петрович 

Громадська організація «Професійна 

Київська спілка тренерів» 

15.  
Луценко Геннадій Володимирович 

Громадська спілка «Асоціація з захисту 

прав інвесторів житлового будівництва в                

м. Києві» 
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16.  
Мотін Федір Олександрович 

Громадська організація «Демократичний 

контроль» 

17.  
Назаренко Богдан Станіславович 

Громадська організація «Громадянський 

рух підтримки реформ» 

18.  
Онищенко Юлія Володимирівна 

Громадська організація «Громадський 

інститут місцевого самоврядування» 

19.  
Онищенко Юрій Олексійович 

Громадська організація «Наше 

покоління» 

20.  
Охрименко Тарас Олегович 

Всеукраїнська громадська організація 

«Зелена варта» 

21.  
Палієв Юрій Володимирович 

Громадська організація «Центр промоції 

змін «Взаємодія» 

22.  

Плахтій Юлія Іванівна 

Громадська організація «Центр розвитку 

та підтримки молодих підприємців 

«Майбутнє України» 

23.  
Подзега Андрій Олександрович 

Громадська організація «Струм. 

Самоврядування територій -розвиток 

Українських можливостей» 

24.  
Рожкован Олександр Борисович 

Громадська організація «Всеукраїнська 

фундація розвитку парламентаризму» 

25.  
Савичев Артем Леонідович 

Громадська організація «Клуб 

громадського бюджету» 

26.  
Сальник Анатолій Сергійович 

Молодіжна громадська організація  

«Сьогун» 

27.  
Сінцов Геннадій Львович 

Громадська організація «Громадський 

рух «Тут починається Київ» 

28.  
Сінцова Наталія Богданівна 

Благодійна організація «Фонд підтримки 

муніципальних ініціатив» 

29.  
Сторожук Сергій Анатолійович 

Громадська організація «Піклувальна 

рада гімназії № 315» 

30.  
Токар Ярослава Сергіївна 

«Міжнародний благодійний фонд 

«Волонтерське об’єднання «Крила» 

31.  
Туркеня Інна Григорівна  

Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Безпечна Дарниця» 

32.  
Шатній Олександр Вікторович 

Громадська організація «Громадська 

екологічна ініціатива» 

33. 

Шусть Вікторія Анатоліївна 

Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація  Асоціація трудових 

об’єднань молоді України 

34. 
Щиголь Олег Миколайович 

Громадська організація «Футбольний 

клуб імені Льва Яшина» 

35. 

Щур Вікторія Ігорівна 

Громадська організація «Громадські 

ініціативи охорони здоров’я «Здорове 

людство» 

 



Основною формою роботи громадської ради є пленарні засідання. За звітний 

період було проведено 5 засідань. Засідання ТРГ проводяться регулярно і у разі 

потреби. Члени громадської ради беруть активну участь у робочих зустрічах із 

керівництвом Дарницької РДА, керівництвом структурних підрозділів  Дарницької 

РДА, у засіданнях консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів Дарницької 

РДА для забезпечення врахування громадської думки у формуванні і реалізації 

державної політики, розв’язання проблем, які мають велике суспільно-політичне 

значення. Громадською радою надано Дарницькій РДА пропозиції до Орієнтовного 

плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік:  

- Про будівництво скейт-парку у Дарницькому районі. 

- Про будівництво Центру захисту тварин у мікрорайоні Бортничі. 

 

16 листопада 2019 року Дарницькою районною в місті Києві державною 

адміністрацією за ініціативи громадської ради при Дарницькій РДА були проведені 

консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо 

функціонування на території Дарницького району сміттєспалювального заводу СП 

«Енергія» КП «Київтеплоенерго». На громадських обговореннях оприлюднений 

відповідний висновок, напрацьований громадською радою. 

15 жовтня громадською радою проведено захід до Дня боротьби з раком 

молочної залози. Жінки отримали індивідуальну консультацію лікаря-мамолога, 

направлення на безкоштовне УЗД або мамографію. 

19 грудня за ініціативи громадської ради при Дарницькій РДА відбулася спільна 

зустріч з районним управлінням поліції щодо вирішення проблеми стихійної торгівлі. 

В результаті вирішено продовжити роботу по раніше напрацьованому Плану спільних 

дій для впорядкування несанкціонованої торгівлі в межах району та розробити план 

спільних заходів на наступний рік. Зокрема у питанні проведення санкціонованих 

ярмарків, яких у 2020 році в межах району залишиться лише два - на вулицях Пасхаліна 

та Ревуцького. Відтепер до спільних рейдів по боротьбі з несанкціонованою торгівлею 

залучатимуть представників громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації. 

Налагоджено співпрацю з Дарницькою районною філією Київського міського 

центру зайнятості у контексті залучення до співпраці на підставі укладених договорів 

представників інститутів громадянського суспільства. 

Здійснюється громадський контроль за реконструкцією Бортницької станції 

аерації (БСА) та закриттям золовідвалу на озері «Гарячка». 

Налагоджена плідна співпраця з громадськими радами при районних РДА та 

Громадською радою при КМДА. 

Члени громадської ради беруть активну участь у проведенні урочистостей до 

державних свят та пам’ятних дат. 

 

Також громадська рада ініціювала низку листів (звернень, заяв, запитів на 

отримання публічної інформації, інше) до відповідних державних органів та установ, 

із наступних нагальних питань: 

1. Щодо надання додаткової площі для занять дитячим спортом ГО 

«Боксерський клуб «Наша відповідь». 

2. Щодо залучення членів громадської ради до розгляду питань, пов’язаних з 

діяльністю СП «Енергія». 

https://darn.kyivcity.gov.ua/files/2019/11/18/Konsult.docx


3. Щодо надання можливості для проведення виїзного засідання профільної ТРГ 

на території СП «Енергія». 

4. Щодо вирішення проблеми стихійної торгівлі. 

5. Щодо вирішення ситуації, що склалася навколо СК «Схід». 

6. Щодо будівництва Центру захисту тварин у м-ні Бортничі. 

7. Щодо пошуку шляхів по подальшому використанню споруди «Автопарку 

№7». 

8. Щодо наслідків діяльності СП «Енергія». 

9.  Щодо надання аналітичних довідок стосовно проблемних об’єктів 

Дарницького району. 

10.  Щодо підтримки Пропозицій, напрацьованих під час зустрічі медичної 

спільноти Дарницького, Деснянського та Дніпровського районів міста Києва з 

народними депутатами України 09.10.2019. 

11. Щодо зобов’язання забудовників дотримуватися норм ДПТ у контексті 

будівництва об’єктів соціальної сфери (закладів освіти) при спорудженні 

житлових будинків та підпорядкування всіх районних закладів позашкільної 

роботи Управлінню освіти Дарницької РДА. 

12.  Щодо об’єднання в одну паркову зону озера «Качине» і парку «Жандарка» та 

включення території озера «Качине» до проєкту розробки реконструкції парку 

«Жандарка». 

13.  Щодо передачі на баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об’єктів та 

оформлення земель водного фонду міста Києва. 

14.  Щодо недоцільності ліквідації ярмарок, що проходять по буднім дням, 

зокрема – ярмарки на вулиці Євгена Харченко, 41-47 у 2020 році. 

15.  Надання відповідним органам висновку консультацій з громадськістю щодо 

функціонування СП «Енергія». 

16.  Інше. 

 

Члени громадської ради беруть активну участь у комісіях, створених 

Дарницькою РДА. 

Секретаріатом громадської ради зареєстровано 50 вихідних та 28 вхідних листів. 

Діяльність громадської ради висвітлюється на вебсайті Дарницької РДА у 

спеціальній рубриці «Громадська рада». 


