
ПРОТОКОЛ № 16
засідання Громадської ради

■ ■ • • и и • и • •  тл • • и • • •••при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 11.03.2016 
Час: 15.00

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

Головуючий: БілінСький Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 10 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., представники інститутів громадянського 
суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про проведену роботу комітетів Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Про розгляд питання щодо надання громадським організаціям в оренду 
приміщень на пільгових умовах.

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 проведену роботу комітетів Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації. Запросив до слова голів 
комітетів, що готові виступити та доповісти про проведену роботу.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., голова комітету з питань екології та туризму, та 
Мельник І.В., голова комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх 
проблем, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження 
культурної спадщини які доповіли про зроблену роботу та плани на 2016 рік.
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Також голови комітетів висловили подяку за тісну та плідну співпрацю 
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського 
району і розповіли про плани щодо подальшого спільного втілення проектів з 
озеленення та впорядкування місць відпочинку. Розповіли про заходи, що 
проводяться в Києві щодо розвитку районів, а саме: стратегічні сесії розвитку 
конкретних районів та запропонували провести у Подільському районі такий 
захід.

Чепель М.І., голова комітету з питань житлово-комунального господарства, 
який відзвітував про виконану роботу у сфері житлово-комунального 
господарства.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію про роботу комітетів з питань екології та туризму; 

з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони здоров’я, спорту, 
молодіжної політики та збереження культурної спадщини та з питань житлово- 
комунального господарства до відома.

2. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, підготувати проект 
листа на т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації В. Мондриївського щодо можливості проведення в приміщенні 
райдержадміністрації із залученням керівництва району Стратегічної сесії 
Подільського району.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання порядку денного, а саме: про розгляд питання щодо надання 
громадським організаціям в оренду приміщень на пільгових умовах.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував звернутись до 
т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
В. Мондриївського з проханням надати перелік орендованих громадськими 
організаціями приміщень в районі.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Білінському Т.В., Чепелю М.І. та Кравченку В.Р. підготувати 

проект листа до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації В. Мондриївського з проханням надати перелік приміщень 
району, які знаходяться в орендному користуванні громадськими 
організаціями.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який перед тим як перейти до 
поточних питань повідомив, що на минулому засіданні Воробйову О.М. було
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запропоновано принести необхідні оновлені документи від своєї організації з 
метою включення його до складу Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, повідомив про те, що до 
Громадської ради надійшли всі необхідні документи від громадської організації 
«Єдність» для включення до складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації Воробйова О.М.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення до складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації Воробйова О.М., члена громадської організації 
«Єдність».

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Включити до складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації Воробйова О.М., члена громадської організації 
«Єдність».

Білінській Т.В., голова Громадської ради, повідомив, що на попередніх 
засіданнях було виключено двох членів Громадської ради у зв’язку з їх 
систематичною відсутністю. І наступним має увійти представник громадської 
організації «Сім’я без залежності» Львович С.В. Нагадав, що Афіндуліді С.І., 
заступнику Громадської ради, було доручено з’ясувати причини його 
відсутності та у разі виявлення бажання працювати в Громадській раді 
запросити на наступне засідання.

Афіндуліді С.І., заступник Громадської ради, повідомив, що зв’язувався з 
Львовичем С.В. Він виявив бажання працювати в Громадській раді та по 
поважній причині на сьогоднішнє засідання не зміг з’явитись, буде присутнім 
на наступному засіданні.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, повідомила, що для оновлення складу Громадської ради 
необхідно вносити зміни в розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, яким він був затвердженим. Також запропонувала 
після включення представника від громадської організації «Сім’я без 
залежності» Львовича С.В. до складу Громадської ради внести зміни в 
розпорядження.

Інформація усіх виступаючих була прийнята до відома. Заперечень не було.



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

ВИСТУПИЛИ:
Мельник І.В., член Громадської ради, який доповів про проведену роботу по 
скарзі, що надійшла до Громадської ради від Дмитра Витова, батька учня 
спеціалізованої школи №118 "Всесвіт". Також зазначив, що загиблий Герой 
Небесної Сотні Дмитро Максимом був учнем цієї школи. Запропонував 
ініціювати надання спеціалізованій школі №118 "Всесвіт" ім’я Героя Небесної 
Сотні Дмитра Максимова.
Також відзвітував по питанню щодо можливості та доцільності відзначення 95- 
річчя Подільського району та започаткування проведення конкурсу 
«Подолянин року». Сказав, що питання велике та об’ємне. Перша згадка про 
Поділ датується набагато раніше. Можливо доцільніше святкувати День 
Подільського району. Але попросив ще часу для вивчення питання в повному 
обсязі. Зазначив, що пропозиції надасть на наступному засіданні.
Вніс пропозиції щодо перейменування скверу «Червона пресня» на виконання 
вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» та перейменування однієї з вулиць району на 
честь Товариства Червоного Хреста.

Гоєнко Т.І., заступник голови Громадської ради, яка оприлюднила присутнім 
результати перевірки Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста 
України фінансово-господарської діяльності, обліку, прийому та розподілу 
гуманітарної допомоги Подільською районною організацією Товариства 
Червоного Хреста України у м. Києві.

Жерліцина Ю.В., член громадської організації «Вулик ідей», яка звернулася з 
пропозицією щодо встановлення контейнерів для роздільного збору сміття в 
районі та відновлення освітлення дитячого майданчика в «Куренівському 
парку».

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, підготувати проект 

листа до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації В. Мондриївського з проханням створити комісію по питанню, що 
виникло навколо спеціалізованої школи №118 "Всесвіт" із залученням 
представників Громадської ради (Мельник І.В. ,Дубас-Чорнюк О.М., 
Маслвоський М.М.).

3. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, підготувати проект 
листа до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної
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адміністрації В. Мондриївського з ініціативою проведення громадських 
обговорень щодо можливості перейменування скверу «Червона пресня».

4. Доручити Коваленку О.Л., члену Громадської ради, посприяти в 
вирішенні питань щодо встановлення контейнерів для роздільного збору сміття 
та відновлення освітлення в Куренівському парку.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


