
ПРОТОКОЛ № 14
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 03.02.2016 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 13 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: керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Окатий О.В., начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 
Лук’янюк О.М., заступник начальника відділу контролю за благоустроєм 
Поляков П.Ю., заступник директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва» Сеніч І.М., представники 
інститутів громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про розміщення літніх майданчиків в історичній частині Подолу.
2. Про статистику відвідування засідань членами Громадської ради та 

причини їх відсутності.
3. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання порядку денного, 
а саме: про роз’яснення формування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, Запросив до слова начальника відділу 
торгівлі та споживчого ринку Лук’янюка О.М. та заступник начальника відділу 
контролю за благоустроєм Поляков П.Ю.
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ВИСТУПИЛИ:
Лук’янюк О.М., начальник відділу торгівлі та споживчого ринку та 
Поляков П.Ю., заступник начальника відділу контролю за благоустроєм, які 
розповіли про порядок розміщення тимчасових літніх майданчиків для 
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в районі.

Під час обговорення було піднято питання щодо можливості зустрічі з 
підприємцями з метою погодження розміщення літніх майданчиків у 
відповідності до архітектурного стилю вулиць. Також вирішили звернутись до 
Київського міського голови, керівників департаментів Київської міської 
державної адміністрації та т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо введення мораторію на розміщення нових 
тимчасових споруд (тимчасова, сезонна та інші види торгівлі), крім тих що вже 
встановлені на законних підставах.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію начальника відділу торгівлі та споживчого ринку 

Лук’янюка О.М. та заступника начальника відділу контролю за благоустроєм 
Поляков П.Ю. до відома.

2. Доручити Дубас-Чорнюк О.М., члену Громадської ради, підготувати 
проект листа на т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Мондриївського В.М. щодо розміщення літніх майданчиків у 
відповідності до архітектурного стилю вулиць та звернення до Київського 
міського голови, керівників департаментів Київської міської державної 
адміністрації та т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо введення мораторію на розміщення нових тимчасових 
споруд (тимчасова, сезонна та інші види торгівлі), крім тих що вже встановлені 
на законних підставах.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання порядку денного, а саме: про статистику відвідування засідань 
членами Громадської ради та причини їх відсутності.

ВИСТУПИЛИ:
Білїнський Т.В., голова Громадської ради, який поінформував присутніх про 
те, що був проведений аналіз відвідування засідань членами Громадської ради 
та причини їх відсутності. Нагадав, що відповідно до положення Громадської 
ради за умови відсутності члена Громадської ради більше двох разів без 
поважної причини, він виключається зі складу Громадської ради. Попросив 
присутніх обговорити питання щодо виключення зі складу Громадської ради 
Іванову О.І. (громадська організація «Варта Подолу») та Кондзельського В.С.



з
(громадська організація «Вербена») у зв’язку з їх відсутністю на засіданнях 
Громадської ради.

Під час обговорення було піднято питання щодо запрошення на чергове 
засідання наступних по рейтингу двох громадських організації з метою 
включення їх до складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо виключення зі складу Громадської ради Іванову О.І. (громадська 
організація «Варта Подолу») у зв’язку з її відсутністю без поважної причини на 
шести засіданнях Громадської ради.
«за» - 9;

«проти» - 0;
«утримались» - 4.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо виключення зі складу Громадської ради Кондзельського В.С. (громадська 
організація «Вербена») у зв’язку з його відсутністю без поважної причини на 
семи засіданнях Громадської ради.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію голови Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній адміністрації Білінського Т.В. до відома.
2. Виключити зі складу Громадської ради Іванову О.І. (громадська 

організація «Варта Подолу») та Кондзельського В.С. (громадська організація 
«Вербена») у зв’язку з їх відсутністю на засіданнях Громадської ради. 
Доручити Скрипському В.Р., заступнику голови Громадської ради, підготувати 
та направити листи щодо їх виключення зі складу Громадської ради.

3. Запросити на чергове засідання наступні по рейтингу дві громадські 
організації з метою включення їх до складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації. Доручити Скрипському В.Р., 
заступнику голови Громадської ради, підготувати та направити листи до 
громадських організацій щодо включення їх до складу Громадської ради, а 
також повідомити їх про необхідність мати при собі лист від організації про 
наміри брати учать у роботі Громадської ради та копію виписки з ЄДРПОУ 
(строком видачі не більше одного місяця).
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3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
поточні питання, визначитись з датою та часом проведення наступного 
засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, запропонував розділити комітет з 
питань благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, 
містобудування та екології на два комітети, а саме:

1. Комітет з питань благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва та 
торгівлі, в якому головою визначити Кравченка В.Р.

2. Комітет з питань туризму та екології, в якому головою визначити 
Коваленка О.Л.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо поділу комітету з питань благоустрою, архітектури, розвитку 
підприємництва, ринків, туризму, містобудування та екології на два комітети, а 
саме:

1. Комітет з питань благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва та 
торгівлі, в якому головою визначити Кравченка В.Р.

2. Комітет з питань туризму та екології, в якому головою визначити 
Коваленка О.Л.

«за» -11;
«проти» - 0;
«утримались» - 3.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який поінформував присутніх про 
те, що до Громадської ради надійшов лист від заступника голови громадської 
організації «Захист дітей війни» та члена громадської організації «Асоціація 
автокооперативів Подільського району» Липая О.І. щодо ситуації, яка склалася 
навколо гаражного кооперативу «Мрія-2». Також запропонував провести 
наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державної адміністрації 24 лютого 2016 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, 9 кім.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Розділити комітет з питань благоустрою, архітектури, розвитку 

підприємництва, ринків, туризму, містобудування та екології на два комітети, а 
саме:

- Комітет з питань благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва та 
торгівлі, в якому головою визначити Кравченка В.Р.;



- Комітет з питань туризму та екології, в якому головою визначити 
Коваленка О.Л.

2. Доручити Афіндуліді С.І., заступнику голови Громадської ради, 
розібратись в ситуації, яка виникла навколо автокооперативу «Мрія - 2» та 
доповісти на наступному засіданні.

3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації 24 лютого 2016 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, 9 кім.
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Голова Громадської ради 

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


