
ПРОТОКОЛ № 27 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 05.10.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: Г5.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 12 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: заступник керівника^апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Мукан О.С., військовий комісар Подільського 
районного у м. Києві військового комісаріату Привала О.В., представники 
інститутів громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:
1. Звернення військового комісару Подільського районного у м. Києві 

військового комісаріату Привали Олексія Вікторовича до членів 
Громадської ради

2. Виступ керівника органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«Рада мікрорайону Нивки» Бадиленко Таїсії Миколаївни «Польський досвід 
місцевого самоврядування»

3. Про підготовку та початок 2016/2017 навчального року
4. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував заслухати звернення військового комісару 
Подільського районного у місті Києві військового комісаріату Привали Олексія 
Вікторовича до членів Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Привала О.В., військовий комісар Подільського районного у місті Києві 
військового комісаріату, який ознайомив присутніх із умовами організації
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підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову 
службу відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову 
службу» та Указу Президента України від 29.03.2016 № 122/2016 «Про 
звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову 
службу у 2016 році». Повідомив про низьку явку призовників у зв’язку зі 
страхом потрапляння призовників у зону антитерористичної операції. Однак він 
зазначив ,що військовослужбовців строкової служби не приймали участь і не 
будуть залучатись до виконання бойових завдань в АТО. Звернувся з 
проханням допомогти довести до свідомості громадян Подільського району 
важливість проходження строкової служби та її переваг. Зазначив, що 
громадянам, які призиваються на строкову військову службу виплачується 
грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат, що становить 
близько 3000 грн. також впродовж проходження усього періоду військової 
служби за військовослужбовцем зберігається місце роботи, посада та 
виплачується середньомісячна заробітна плата. Є можливість отримання нової 
спеціальності спорідненої з військовою та інші переваги.

Мукан О.С., заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який звернувся від райдержадміністрації з проханням 
допомогти військовому комісару. Запропонував долучити до роботи громадські 
організації військово-патріотичного спрямування.

В ході обговорення питання взяли участь усі присутні. Білінський Т.В. 
запропонував створити робочу групу на чолі з Іщенком В.Л. з метою більш 
глибшого вивчення питання.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Привали О.В. до відома.
2. Створити робочу групу на чолі з головою комітету з питань інвалідів, 

учасників бойових дій, ветеранів і сімей загиблих Громадської ради 
Іщенком В.Л. з метою опрацювання питання по суті та прийняття 
подальших рішень.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який повідомив, що на жаль 
керівник органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Рада 
мікрорайону Нивки» Бадиленко Таїсія Миколаївна захворіла і не зможе 
виступити з доповіддю про польський досвід місцевого самоврядування. Зняв 
питання з порядку денного та запропонував перейти до наступного питання, а 
саме: про підготовку та початок 2016/2017 навчального року. Надав слово 
Мельнику І.В., який відповідно до попередніх рішень протоколу мав 
підготувати інформацію.
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ВИСТУПИЛИ:
Мельник І.В., член Громадської ради, який доповів, що на даний час заступник 
голови з гуманітарних питань Смирнов В.В. та начальник управління освіти 
Васіна М.В. у відпустках. Він поспілкувався з першим заступником голови 
Дубовиком М.Г. і було прийнято рішення провести круглий стіл з вирішення 
усіх проблемних питань по освіті після виходу з відпустки профільного 
заступника та начальника управління освіти. Також запропонував висвітлити 
інформацію на сайті про запланований круглий стіл з метою обговорення на 
ньому усіх хвилюючих громадськість питань з освіти.

Члени Громадської ради підтримали пропозицію. Вирішили змістовно 
підготуватись та провести круглий стіл орієнтовно 5 листопада 2016 року.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, підготувати необхідну 

інформацію для оприлюднення на сайті запланованого круглого столу та 
підготувати проект листа до голови Подільської райдержадміністрації 
В.М.Мондриївського.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
поточні питання.

ВИСТУПИЛИ:
Мехнюк О.П., представник громадської організації «Атлетичний клуб 
«Арнольд», який повідомив, що вони займались важкою атлетикою на базі 
одного з клубів за місцем проживання протягом багатьох років та нещодавно їм 
було відмовлено у продовжені оренди Центром клубів за місцем проживання 
«Поділ». Зазначив, що на масиві «Виноградар» немає безкоштовних 
спортивних клубів, щоб молодь могла займатись спортом. Сказав, що їм 
потрібен зал для занять.

В ході обговорення прийняли участь усі присутні. Виступив 
Окрайченко В.Й., який зазначивши, що він раніше був директором Центру 
клубів за місцем проживання «Поділ», і що це не поодинокий випадок. 
Афіндуліді С.І. запропонував створити умови для того, щоб бажаюча молодь 
могла займатись спортом.

Слово попросив Мукан О.С., який повідомив, що питання озвучене 
Мехнюком О.П. на контролі у голови райдержадміністрації. І що є певні 
процедури та вимоги щодо занять у клубах. Сказав, що на даний час їм 
шукають місце, де можна було б проводити заняття спортом. Також 
запропонував запросити директора Центру клубів за місцем проживання 
«Поділ» на засідання Громадської ради з метою з’ясування усіх питань.

Білінський Т.В. доручити Кравченко В.Р. створити робочу групу, 
залучити до її роботи представників громадської організації «Атлетичний клуб
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«Арнольд» та на наступному засіданні доповісти про результати прийнятих 
рішень.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка ознайомила присутніх з впровадженням електронної 
системи «Громадський проект», завдяки якій кожен киянин може подати свій 
проект розвитку міста. Проекти, які отримають найбільшу підтримку киян, 
будуть реалізовані за рахунок бюджетних коштів столиці. Зазначила, що 15 
вересня 2016 року розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією) № 865 було затверджено 
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Києві на 2016 рік. 
Положення визначає порядок підготовки, подання, оцінки проектів , 
визначення переможців, впровадження проектів-переможців та звітування і 
оцінку результатів реалізації проектів.

З метою реалізації ініціативи бюджету участі 20 вересня 2016 року 
Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією прийнято 
розпорядження № 595 «Про організацію та запровадження у Подільському 
районі міста Києва громадського бюджету (бюджету участі)». Відповідно до 
розпорядження Подільської райдержадміністрації затверджено склад районної 
комісії з питань громадського бюджету, місцезнаходження пункту супроводу та 
перелік структурних підрозділів, відповідальних за оцінку громадських 
проектів.

Повідомила, що вся інформація є на сайті та запросила усіх присутніх 
долучатись до гарної ідеї, подавати свої проекти та робити місто таким, яким 
вони хочуть його бачити.

Туваржієв В.К., мешканець району, який повідомив, що він розробив декілька 
проектів пам’ятників Героям Небесної Сотні. Звернувся до Громадської ради з 
проханням підтримати встановлення пам’ятника в районі та по можливості 
надати перелік місць, де б його можна було розташувати.

Питання було обговорено присутніми. Голова ради сказав, що воно не 
відноситься до компетенції ради, так як це мають вирішувати фахівці. 
Запропонував звернутись до голови району для отримання інформації стосовно 
процедури встановлення пам’ятників та переліку парків і скверів в районі.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який прозвітував про проведену 
роботу стосовно подальшого утримання пам’ятки природи місцевого значення 
«Дуб Шевченка».

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести 
наступне засідання 19 жовтня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Онофрійчук О.І. до відома.
2. Прийняти інформацію Коваленка О. до відома.



Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 19 жовтня 2016 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 
кімната).

Г олова Г ромадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


