
ПРОТОКОЛ № 11
засідання Громадської ради

■ 1  •  • « - »  V » •  V * • •  '■"/'» •  •  «_» •  •  • • •при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 02.12.2015 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Іванов Володимир Віталійович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 14 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації (реєстрація додається), начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

Запрошені: в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Дубовик М.Г., заступник керівника апарату Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації Мукан О.С., начальник управління праці 
та соціального захисту населення Бернадська С.Б., директор територіального 
центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва 
Слабеняк О. П., начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Кузьменко
О.О., т.в.о директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району с. Києва» Крикун А.Є., заступник начальника 
управління охорони здоров’я Мазуренко О.П., заступник начальника КП «ШЕУ 
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них в 
Подільському районі» Підгородецький В.В., , головний спеціаліст управління 
освіти Шаміна О.Г., представники інститутів громадянського суспільства 
(реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про привітання людей з обмеженими можливостями з нагоди відзначення 
Міжнародного дня інвалідів.

2. Про обговорення проблемних питань інвалідів і забезпечення 
безбар’єрного середовища та забезпечення безперешкодного доступу до 
об’єктів житлового та громадського призначення на території Подільського 
району.

3. Про розгляд поточних питань.



1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання порядку денного, 
а саме: про привітання людей з обмеженими можливостями з нагоди 
відзначення Міжнародного дня інвалідів. Запросив до слова в.о. голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Дубовика М.Г.

ВИСТУПИЛИ:
Дубовик М.Г., в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації, який привітав присутніх представників громадських організацій 
інвалідів з нагоди відзначення Міжнародного дня. Зазначив, що відзначаючи 
щороку Міжнародний день інвалідів, прогресивне людство засвідчує цим, що 
громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої 
уваги. Цей день нагадує нам про проблеми інвалідів, необхідність створення 
умов, які дадуть смогу відчувати себе рівними. Сьогодні районна влада взяла на 
себе зобов’язання щодо матеріального забезпечення інвалідів, створення для 
них необхідних соціально-побутових умов життя. Побажав усім здоров’я, сил 
та наснаги.

Вітаючи членів організацій інвалідів зі святом, подякував за їх активну 
життєву позицію та вагомий внесок у вирішення проблем осіб з обмеженими 
фізичними можливостями.

Відповідно до розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.11.2015 № 728 «Про заохочення грамотою 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації», а також за 
багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, вагомий внесок у 
вирішення проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями та з нагоди 
Міжнародного дня інвалідів відзначив грамотою членів громадських 
організацій Подільського району, а саме:

- Воробйова Олександра Михайловича -  члена громадської організації 
«Подільське районне товариство інвалідів «ЄДНІСТЬ»;

- Матюкіна Ігоря Вікторовича -  члена Громадської ради, голову 
громадської організації «Інвалідів та малозахищених верств населення 
«Благо дія»;

- Скрипського Валерія Романовича -  заступника голови Громадської ради, 
голову громадської організації «Подільська районна організація людей з 
обмеженими можливостями «ПРОЛОМ».

2. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
обговорення другого питання порядку денного, а саме: обговорення 
проблемних питань інвалідів і забезпечення безбар’єрного середовища та 
забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів житлового та громадського 
призначення на території Подільського району. Надав слово президенту 
громадської організації «Всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» Петровському В.Б.



з
ВИСТУПИЛИ:
Петровський В.Б., президент громадської організації «Всеукраїнська 
громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів», 
який повідомив, що усунення бар’єрів на шляху до самореалізації осіб з 
особливими потребами, гарантування безперешкодного доступу до об’єктів 
житлового та громадського призначення має бути одним із пріоритетних 
напрямків соціальної політики нашої держави. Результатом спільної роботи 
влади та громадських організацій інвалідів має стати поступове впровадження 
європейських стандартів життя для людей з обмеженими можливостями, їх 
інтеграція у сучасне суспільство. Розповів про досвід формування 
безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю в європейських країнах. 
Зазначив, що з метою забезпечення прав інвалідів та вирішення їх проблемних 
питань потрібно створити координаційну комісію з питань соціального захисту 
інвалідів у Подільському районі, до якої включити представників Громадської 
ради та райдержадміністрації.

Запропонував переглянути досвід впровадження безбар’єрного 
середовища в європейських країнах (перегляд презентації).

На засіданні були присутні керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації, які по напрямках своєї роботи доповіли про реалізацію 
прав інвалідів, а саме: на медичну допомогу (безкоштовну або на пільгових 
умовах); на медичну реабілітацію і санаторно-курортне лікування; на 
забезпечення безперешкодного доступу; на освіту, працевлаштування, на 
матеріальне забезпечення та соціально-побутове обслуговування; на 
забезпечення крісла-колясками, протезно-ортопедичними виробами.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію президента громадської організації «Всеукраїнська 

громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» 
Петровського В.Б. до відома.

2. Розглянути питання створення координаційної комісії з питань 
соціального захисту інвалідів у Подільському районі на наступному засіданні 
Громадської ради.

3. Прийняти інформацію керівників структурних підрозділів 
райдержадміністрації до відома.

4. Підготувати на ім’я т.в.о голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації В. Мондриївського лист щодо внесення пропозицій 
стосовно спрощення процедури надання протезно-ортопедичних виробів 
інвалідам.

3. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути поточні 
питання, визначитись з датою та часом проведення наступного засідання.



4

ВИСТУПИЛИ:
Іванов В.В., голова Громадської ради, який повідомив, що відбулась зустріч 
всіх голів Громадських рад при районних адміністраціях міста Києва. На цій 
зустрічі обговорювалось питання формування координаційного комітету 
Громадських рад міста Києва. Запропонував членам Громадської ради вивчити 
дане питання, висловити свої пропозиції на наступному засіданні.

Білінський Т.В., член Громадської ради, поінформував присутніх, що на 
вищезазначеному засіданні було також вирішено, що кожна Громадська рада 
має повторно направити лист на ім’я Київського міського голови В. Кличка про 
відновлення районних рад в місті Києві. Також нагадав, що потрібно 
підготувати лист щодо заборони забудови історичного Подолу.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, повідомив, що є ініціатива створення 
соціальних об’єктів з дерева. Запропонував провести серед майстрів Подолу 
конкурс на кращі роботи, які в подальшому будуть розміщені на території 
району.

Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував провести наступне 
засідання в актовій залі райдержадміністрації 23 грудня 2015 о 15.00.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити членам Громадської ради вивчити питання формування 

координаційного комітету Громадських рад міста Києва, висловити свої 
пропозиції на наступному засіданні.

2. Білінському Т.В. підготувати проект листа на ім’я Київського міського 
голови В. Кличка про відновлення районних рад в місті Києві.

3. Мельнику І.В. підготувати проект листа на ім’я Київського міського 
голови В. Кличка щодо заборони забудови історичного Подолу.

4. Коваленку О.Л. підготувати пропозиції\стосовно проведення конкурсу 
щодо створення соціальних об’єктів з дерева та доповісти на наступному 
засіданні.

5. Провести наступне засідання Громад^ькс/ї ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації723/грудня 2015 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 кім.).

Голова Громадської ради /  ккл/ \  В. Іванов

Секретар Громадської ради \і |  ̂ О. Онофрійчук


