
ПРОТОКОЛ № 32 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 14.12.2016 
Час: 15.00

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 11 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: депутат Київської міської ради Крикунов Ю.В., представники 
інститутів громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація 
додається).

Порядок денний:
1. Про діяльність депутата Київської міської ради Крикунова Юрія 

Володимировича
2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перед першим 
питанням порядку денного розглянути важливе питання щодо перереєстрації 
статутів для неприбуткових організацій у зв’язку із закінченням терміну 
перереєстрації згідно нових вимог українського податкового законодавства та 
заслухати інформацію начальника відділу адміністрування податку на прибуток 
ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Каплин Юлію.

ВИСТУПИЛИ:
Каплин Ю.В., начальник відділ адміністрування податку на прибуток ДПІ у 
Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві, яка оголосила про новий порядок 
перереєстрації статутів неприбуткових організацій згідно вимог українського 
податкового законодавства. Розповіла на що, відповідно до змін, варто звернути 
увагу громадським організаціям щодо своєї статутної діяльності. Повідомила 
про терміни реєстрації, перелік документів та, які суттєві моменти необхідно

Подільська районна в місті Києві 
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врахувати громадським організаціям, щоб залишитися в реєстрі неприбуткових 
організацій після 1 січня.

Питань було дуже багато, оскільки цей процес і процедура не для всіх є 
зрозумілими, тому голова Громадської ради Білінський Т.В. запитав чи 
можливо провести семінар для представників неприбуткових організацій 20 
грудня 2016 року об 11 годині в приміщенні Державної податкової інспекції у 
Подільському районі за адресою: вул. Турівська, 12 (актова зала).

ВИРІШИЛИ:о

Провести семінар для представників неприбуткових організацій Подільського 
району 20 грудня 2016 року об 11 годині в приміщенні Державної податкової 
інспекції у Подільському районі за адресою: вул. Турівська, 12 (актова зала).

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
першого питання порядку денного і заслухати про діяльність депутата 
Київської міської ради Крикунова Юрія Володимировича.

ВИСТУПИЛИ:
Крикунов Ю.В., депутат Київської міської ради, який подякував усім 
присутнім за запрошення і розпочав свою доповідь. Наголосив, що головною 
метою його діяльності є побудова містку між мешканцем і владою. Зазначив, 
що він є директором Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), основними 
завданнями якого є забезпечення реалізації державної соціальної політики у 
місті Києві у сфері соціального захисту населення. Зупинився на міських 
цільових програмах Києва, що будуть реалізовані у 2017 році. Розповів про 
міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки. 
Повідомив, що пріоритетними завданнями Програми є надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально - незахищених 
верств населення: учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників бойових дій, 
жертвам політичних репресій. Також передбачено оздоровлення інвалідів, 
ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дітей до 7 років киян-учасників АТО. Розповів про плани на 
майбутнє та запросив всіх до співпраці.

В ході обговорення питання взяли участь усі присутні. Питань та побажань 
було багато. Виникла жвава дискусія. Юрій Крикунов ще раз наголосив, що 
готовий відгукнутися на всі звернення, які надійдуть і потребуватимуть 
конкретного точкового втручання, та пообіцяв сприяти, застосувавши усі свої 
можливі ресурси.



з
ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію депутата Київської міської ради Крикуна Ю.В. до 
відома.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив, що направив листа 
до Подільську райдержадміністрації з метою створення комісії з перевірки 
ялинкових ярмарків, розташованих в районі, на предмет законності реалізації 
хвойних дерев, оскільки така незаконна сезонна торгівля сприяє вандальному 
знищенню зелених насаджень та погіршенню екологічного середовища.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що наступне 
засідання відбудеться 28 грудня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати звернення до Подільської райдержадміністрації щодо створення 

комісії з перевірки ялинкових ярмарків.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 

місті Києві державної адміністрації 28 грудня 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


