
ПРОТОКОЛ № 18
засідання Громадської ради

■ ■■■■ •  •  «_* • *_» • •  ж л  •  •  *-» •  •  ___ • • •при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 06.04.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

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: заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Мукан О.С., начальник відділу з виховної роботи, 
охорони праці управління освіти Кузьменко В.М., представники інститутів 
громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про співпрацю молодіжних інститутів громадянського суспільства з 
Громадською радою при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.

2. 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 співпрацю молодіжних інститутів громадянського суспільства з 
Громадською радою при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації. Запросив до слова Рудич А.О.

ВИСТУПИЛИ:
Рудич А.О, член Громадської ради, яка доповіла про зустріч з лідерами 
учнівського самоврядування району та про бажання як учнівської молоді, так і 
членів Громадської ради співпрацювати. Зазначила, що у молоді є багато 
цікавих та креативних ідей, а члени ради відкриті до інноваційних проектів.
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Кузьменко В.М., начальник відділу з виховної роботи, охорони праці 
управління освіти, яка підтримала таку взаємодію між Громадською радою та 
учнівською молоддю. Розповіла про діяльність лідерів учнівського 
самоврядування. Коротко розповіла про роботу загальноосвітніх, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів району.

Обговорили питання. Інформація усіх виступаючих була прийнята до відома. 

ВИРІШИЛИ:
1. Провести зустріч членам робочої групи Громадської ради по співпраці з 

молодіжними організаціями та молоддю району (Рудич А.О., Коваленко О.Л., 
Мельник І.В.) з лідерами учнівського самоврядування 11 квітня 2016 року о 
16.00 в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 
(Контрактова площа,2, 9кім.).

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

ВИСТУПИЛИ:
Ляшенко Ю.Т., член громадської організації «Інвалідів та малозахищених 
верств населення «Благодія», який попросив звернути увагу на необхідність 
підтримки та реабілітації інвалідів, про важливість створення спортивних 
клубів для інвалідів, адже це допомога в реабілітації інвалідів через спорт. 
Також зазначив, що важливою складовою успішної інтеграції у суспільство 
людей з особливими потребами є створення оптимальних умов для отримання 
ними професійної та вищої освіти відповідно до потенційних можливостей 
кожної особистості.

В ході обговорення прийняли участь усі члени Громадської ради. Питання 
важливе та потребує особливої уваги, тому на наступне засідання вирішили 
запросити начальника управління праці та соціального захисту населення 
району з метою глибшого вивчення рівня соціальної захищеності та 
поінформованості осіб з обмеженими можливостями.

Рюкіна О., представник громадської організації «Зробимо Україну чистою», 
яка розповіла про мету діяльності організації, а саме -  виховання у громадян 
дбайливого ставлення до життєвого простору, потреби підтримання чистоти й 
комфорту у спільній домівці -  Україні. Запросила всіх долучитись 23 квітня до 
наймасштабнішої щорічної екологічної акції «Зробимо Україну чистою 
разом!». Залишила контакти для зв’язку.
Інформацію було взято до відома.

Чепель М.І., член Громадської ради, який доповів щодо питання постійного 
відключення ліфтів у будинку за адресою вул. Василя Порика, 7-А. Зазначив,
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що є багато проблем та запитань і запропонував запросити на наступне 
засідання першого заступника голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації та директора ТОВ «Майстерліфт» з метою з’ясування 
ситуації з ліфтами в районі.

Довідково проінформували присутніх та запросили до участі у проведенні акцій 
та заходів Гоєнко Т.І., Дубас-Чорнюк О.М. та Афіндуліді С.І.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, запропонував провести наступне 
засідання 20 квітня 2016 року о 15.00.

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

листа на ім’я т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо запрошення на наступне засідання начальника управління 
праці та соціального захисту населення району з метою глибшого вивчення 
рівня соціальної захищеності та поінформованості осіб з обмеженими 
можливостями в районі.

3. Доручити Коваленку О.Л., члену Громадської ради, підготувати проект 
листа на ім’я т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації щодо запрошення на наступне засідання першого заступника 
голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та директора 
ТОВ «Майстерліфт» з метою з’ясування ситуації з ліфтовим господарством в 
районі.

4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації 20 квітня 2016 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 кімната).
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Голова Громадської ради ( / /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


