
 
 

 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ ДЕСНЯНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

м. Київ, вул. Маяковського, 29  к. 230 
         e-mail: gr.desn.@gmail.com  

тел. 050 414 7007   
   

18.12.2020 року                                                                                               м. Київ, пр. Маяковського, 29 

ЗВІТ про діяльність за 2020 рік 

      Громадська рада при Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації проводила свою 

діяльність на протязі звітного 2020 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 

03.11.2010 року «Про забезпечення участі громадськості  у формуванні та реалізації  

державної політики» у межах та на основі «Положення про Громадську раду» 

      Протягом 2020 року проведено: 

- 6   (шість) засідань Громадської ради 

- 15 (п'ятнадцять) засідань Правління Громадської ради 

     Піднято, розглянуто і прийнято рішення з низки важливих питань Деснянського району та міста 

Києва, зокрема: 

1. щодо  проблем навколо вулиці Електротехнічна (Деснянського р-ну, м. Києва) 

2. щодо ситуації, з будівництвом ТРЦ біля метро Лісова та збереження парку Кіото 

3. щодо будівництва соціальних об’єктів (школа в МПЗ Биківня, інженерна інфраструктура в с. 

Троєщина)      

4. щодо благоустрою та меж земельних ділянок за адресами: 

а) пр.Маяковского, 43/2 ТЦ «Фестивальный» 

б) пр.Маяковского, 26 ТЦ «Маяк», ТЦ «Дарина» 

с) вул. Драйзера, 8 ТЦ «Сільпо» 

5. щодо перспектив розвитку промислової зони території заводу «Радикал» 

6. щодо проблем з будівництвом подільсько-воскресенського мосту (зокрема створено робочу 

групу «з резонансних проблем і питань будівництва ПВМП»  у складі Голів ГР при 

Деснянській, Дніпровській, Подільській РДА та представників НР при КМДА)  

7. щодо проблем довкола проекту будівництва по вул.. Бальзака, 68/18 

8. щодо стану нових зупинкових комплексів на житлових масивах Троєщини та Лісового 

та ряд інших питань життєдіяльності району і роботи Деснянської РДА. 

    Проведено  Круглі столи з найактуальніших тем з питань:  екології та благоустрою, 

підприємництва, охорони здоров’я, освіти та шкільного харчування, з проблем соціального 

характеру (нарко- і алкозалежність) та з інших напрямків. 

    Представниками Правління Громадської ради прийнято участь у наступних заходах, засіданнях та 

зустрічах: 

- у роботі Координаційного комітету Громадських рад при державних адміністраціях м. Києва з 

напрацювання та прийняття Рішень з загальноміських питань; 



- у роботі Форуму «Велика Столиця» у форматі пресконференції в Агенстві  «УкрІнформ» де 

оприлюднено і взято в роботу до Резолюції Форуму найактуальніші питання і проблеми 

Деснянського району (транспортна інфраструктура, екологія, охорона здоров’я, зокрема 

відсутність районної лікарні та недостатність у низці медичного обладнання у поліклініках 

району) 

- у Громадському ХАБІ щодо змін у Конституції України в частині децентралізації (разом з 

представниками ВРУ, КМР та КМДА, Деснянської РДА) 

- у заходах з відстоювання інтересів Громади до профільних медичних закладів (ЦМХО – 

Центр мікрохірургії ока та КМЦ «Репродуктивної та перинатальної медицини») 

- проведено зустріч з Головою КМДА В.Кличко (з питання подільсько – воскресенського 

мостового переходу); 

- проведено ряд зустрічей з керівництвом профільних Департаментів КМДА (завдяки чому, 

зокрема поліклініками району, отримано необхідне медичне обладнання); 

- проведено зустрічі з Міністром культури України та з керівництвом двох Комітетів ВРУ. 

    Профільним комітетом Громадської ради разом з комітетом Громадської ради при КМДА 

сформовано, відправлено і отримано позитивний результат зі Звернення до КМР та до КМДА «Про 

застосування пільг для підприємців та орендарів на період карантину»  

    Передано цілий ряд Звернень з найпроблемніших питань Деснянського району від Громадської 

ради  до Голови КМДА, до КМУ, до Комітетів ВРУ, до Президента України  з наступних питань: 

- екології та благоустрою, зокрема «проблема території заводу Радикал»; 

- з низки проблем по вул.. Електротехнічна; 

- з необхідності обговорення Генерального плану столиці та недопущення нового житлового 

будівництва у районі без рішення проблем транспортної та інженерної інфраструктур; 

- з необхідності першочерговості  будівництва районної лікарні та пологового будинку; 

- з призначення Голови району з урахуванням думки Громади і Громадської ради (повинна 

бути альтернатива вибору, відповідальність і можливість його зміни чи відклику) 

    Враховуючи специфіку 2020 року Громадською радою, починаючи з березня,  проводилась 

волонтерська робота з допомоги владі у подоланні наслідків пандемії COVID-19. На базі 

Громадської ради, а також активних і небайдужих громадських організацій і фондів, включаючи 

Товариство Червоного Хреста Деснянського району, КМ Спілку ветеранів АТО Деснянського 

району, Благодійний фонд «Народні Скарби» та інші громадські організації – було створено 

«Громадський штаб допомоги владі у реалізації заходів з запобігання розповсюдження 

коронавірусу». На базі зазначеного загальнорайонного Штабу – придбано, отримано, зібрано та 

передано (поліклінікам Деснянського району, Керуючій компанії з обслуговування житлових будинків 

Деснянського району, районному відділу поліції, Центру пробації Лівого берегу столиці, КНП 

"Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні", будинку ветеранів по вул.. Будищанській, 4, 

сім’ям загиблих ветеранів АТО та соціально незахищеним сім’ям) захисних і дезінфікуючих засобів, 

продуктів харчування і особистої гігієни на загальну суму понад півмільйона гривень. Крім цього, з 

залученням спеціалізованих організацій на волонтерських засадах, проведено низку дезінфекційних 

робіт на соціальних об’єктах Деснянського району.   

 

                           Голова Громадської ради _____________ А.Аракелян 


