
ПРОТОКОЛ № 20
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 04.05.2016 
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., начальник управління праці та 
соціального захисту населення Бернадська С.Б., заступник начальника 
управління охорони здоров’я Мазуренко А.П., представники інститутів 
громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про соціальний захист осіб з обмеженими можливостями в Подільському 
районі.

2. Про порядок надання путівок дітям-інвалідам, які потребують супроводу 
дорослого та роз’яснення стосовно грошової компенсації за ненадані 
путівки для дітей інвалідів за попередні роки.

3. Про розгляд поточних питань.

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання порядку денного, 
а саме: про соціальний захист осіб з обмеженими можливостями в 
Подільському районі. Запросив до слова Бернадську С.Б.

Бернадська С.Б., начальник управління праці та соціального захисту 
населення, яка доповіла про кількість інвалідів в районі, їх соціальний захист, 
перелік пільг, якими вони можуть скористатись, порядок направлення інвалідів

1. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:
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та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ, про забезпечення осіб з 
обмеженими можливостями технічними та іншими засобами реабілітації.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Бернадської С.Б. до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання порядку денного, а саме: про порядок надання путівок дітям- 
інвалідам, які потребують супроводу дорослого та роз’яснення стосовно 
грошової компенсації за ненадані путівки для дітей інвалідів за попередні роки. 
Запросив до слова Мазуренко А.П.

ВИСТУПИЛИ:
Мазуренко А.П., заступник начальника управління охорони здоров’я, яка 
пояснила про порядок надходження путівок до медичних закладів району, 
визначення потреби та профілю санаторно-курортного лікування, показань та 
протипоказань до нього. Зазначила, що путівки виділяються Департаментом 
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). Також повідомила, що рівень забезпечення дітей- 
інвалідів санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням за рахунок коштів 
державного бюджету залишається вкрай низьким. Зазначила, що на засіданні 
присутня Пшенична А.В. -  заступник директора КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №2», яка є головою районної санаторно-курортна 
відбіркова комісії.

Пшенична А.В., заступник директора КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №2», яка розповіла про порядок надання путівок дітям- 
інвалідам.

В ході обговорення було піднято багато питань. Усі присутні прийняли участь у 
дискусії. Білінський Т.В. поцікавився чи можливо включити до складу районної 
санаторно-курортної відбіркової комісії члена Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. Заперечень не 
було.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Мазуренко А.П. та Пшеничної А.В. до відома.
2. Доручити Рудич Г.О., члену Громадської ради, підготувати проект листа 

щодо включити до складу районної санаторно-курортної відбіркової комісії 
члена Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.
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3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
поточні питання.

ВИСТУПИЛИ:
Максименко Т.В., представник громадської організації «Старий Поділ», яка 
повідомила, що за адресою: вул. Юрківська, 3 ведеться незаконна забудова. 
Зазначила, що відбулось виїзне засідання з представниками Подільської 
райдержадміністрації та надіслано звернення в поліцію. Попросила 
громадськість долучитись та допомогти у вирішенні питання.

Білінський Т.В., .голова Громадської ради, який повідомив, що володіє 
інформацією і зазначив, що на даний час питання вирішується у правовому 
полі. Запропонував створити комісію на чолі з Мельником І.В. з метою 
глибшого вивчення питання.

Також зробив повідомлення про відкриття з 10 травня 2016 року в 
Оболонському районі міста Києва за адресою: проспект Героїв Сталінграда, 2 
пункту по збору гуманітарної допомоги та запросив усіх бажаючих долучитись 
до доброї справи.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив про створення 
робочої групи та зроблену роботу по підготовці до проведення Стратегічної 
сесії розвитку Подільського району на 2016-2020 роки.

Підняв питання стосовно літньої торгівлі, що відбувається біля озера 
Синє на масиві Виноградар, прибирання прилеглої території, регулярність 
вивозу сміття, стан зелених насаджень. Запропонував зустрітись безпосередньо 
з підприємцями, що здійснюють там торгівлю.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що дане питання 
можна вирішити у робочому порядку. Підтримав пропозицію проведення 
виїзного засідання та безпосередньої зустрічі з підприємцями. Також 
повідомив, що є можливість, бажаючим здійснювати громадський контроль у 
сфері благоустрою, отримати посвідчення громадського інспектора з 
благоустрою. Для цього необхідно визначитись з групою бажаючих, які 
пройдуть навчання та отримають посвідчення.

Запропонував провести наступне засідання 08 червня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу на чолі з Мельником І.В. з метою глибшого 

вивчення питання по незаконному будівництву за адресою : вул. Юрківська, З 
та поінформувати про результати на наступному засіданні.
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3. Доручити Коваленку О.Л. провести виїзне засідання на озері Синє з 
підприємцями, що там здійснюють торгівлю та вирішити проблемні питання.

4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації 08 червня 2016 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 кімната).

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


