
ПРОТОКОЛ № 21
засідання Громадської ради

Т Т Г  •  • * _ *  *-» •  и  • •  ТГ/ *  •  •  V» •  •  ___  • • •при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 08.06.2016 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 12 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 культури, туризму та 
охорони культурної спадщини Сабардіна С.Б., директор КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» 
Крикун А.Є., батьківський комітет музичної школи №12 та представники 
інститутів громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про можливість передачі будівлі за адресою: вул. Межова, 25 дитячій 
музичній школі №12.

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 можливість передачі будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній 
школі № 12. Запросив до слова Чепеля М.І.

ВИСТУПИЛИ:
Чепель М.І., який повідомив про звернення батьківського комітету музичної 
школи № 12 до Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації стосовно проблеми недостатності приміщень для 
навчання усіх бажаючих дітей в Подільському районі (конкурс до школи 
становить 5-6 дітей на одне місце). Зазначив, що батьківський комітет звертався 
до райдержадміністрації з проханням передати у користування школі першого



поверху. На що їм відповіли, що на даний час кімнати першого поверху 
орендуються.
Крикун А.Є., директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району м. Києва», який підтвердив інформацію про оренду 
приміщень першого поверху згідно з діючими договорами та запропонував 
розглянути інші варіанти вільних будівель, що відповідатимуть вимогам школи. 
Батьківський комітет школи у складі Курносової Г.В., Завислюк С.Я., 
Камаралі Т.М., які повідомили про проблеми пов’язані з недостатністю 
приміщень, наголосили на важливість передачі всієї двоповерхової будівлі в 
користування музичної школи № 12, так як велика кількість бажаючих 
талановитих дітей не можуть в ній навчатись.
Сабардіна Л.М., начальник відділу культури, туризму та охорони культурної 
спадщини, яка доповіла про стан справ стосовно вирішення даного питання та 
підтримала ініціативу передачі будівлі музичній школі №12.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Мельнику І.В. та Чепелю М.І. створити комісію у складі представників 

Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва», відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини, музичної школи №12 та батьківського комітету школи з 
метою глибшого вивчення питання можливості передачі першого поверху 
будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній школі № 12. Поінформувати про 
результати на наступному засіданні Громадської ради.

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

ВИСТУПИЛИ:
Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка попросила 
допомогти у вирішенні питання щодо сприяння в наданні їй в оренду 
приміщення за адресою: просп. Г. Гонгадзе, 3-Б. Зазначила, що в кімнатах, на 
які вона претендує, знаходяться речі благодійного навчально-реабілітаційного 
центру для дітей та молоді з особливими потребами «Виноградар» (БНРЦ 
«Виноградар»), про що їй розповіла Стогній Ю.Д.
Також підняла важливе питання щодо перевірки усіх пандусів на території 
району, так як 1 червня 2016 року після святкування Дня дітей, коли вже всі 
повертались додому, відбулась прикра подія. Мати з дитиною в інвалідному 
візочку не змогла спуститись по пандусу у перехід і дитина впала. Це відбулось 
на території Оболонського району. Але питання загальноміського значення, 
тому вона попросила залучитись Громадській раді до вирішення проблеми.



з
Стогній Ю.Д., представник БНРЦ «Виноградар», яка повідомила, що на даний 
час БНРЦ «Виноградар» немає власного приміщення. Доповіла про ситуацію, 
що в них виникла, про їх виселення з приміщення, в якому вони знаходились, у 
зв’язку з ремонтом та попросила допомогти у вирішенні питання виділення 
приміщення для БНРЦ «Виноградар».

Филоненко Д.,Ю. представник ОСББ № 47, який подякував КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» за 
високий професіоналізм та готовність завжди допомогти. Доповів про 
аварійний стан ліфтів в будинку, що знаходиться по вул. Котовського, 47, а 
також зазначив, що на першому поверсі будинку представники ТОВ 
«Майстерліфт» використовують приміщення (кімната для колясок) у своїх 
потребах. Попросив допомогти у вирішенні двох важливих для мешканців 
будинку питань: приведення ліфтів у безпечний стан та звільнення приміщення.

Крикун А.Є., директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Подільського району м. Києва», який запропонував питання 
Филоненка Д.Ю., представника ОСББ № 47 вирішити у робочому порядку.

Федина Н.Ю., представник громадської організаації «Увага», яка зазначила, 
що з 1 липня 2015 року вступив в дію Закон України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а до 1 липня 2016 
року кожний будинок має визначитись з формою управління: призначення 
управителя чи ОСББ. З метою практичної реалізації вищезазначеного Закону 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», 
яким визначається процедура підготовки та проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного будинку, у якому не створено об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку та співвласники якого не прийняли 
рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Зазначила, що для 
проведення конкурсу організатор конкурсу створює конкурсну комісію. 
Попросила при створенні такої комісії в районі включити її до складу 
конкурсної комісії, як члена громадської організації «Увага».

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який повідомив, що 29 червня 2016 
року о 16.00 у приміщенні Подільської райдержадміністрації відбудеться 
засідання Координаційного комітету Громадських Рад при районних в місті 
Києві державних адміністраціях. Запропонував сформувати питання порядку 
денного та вніс наступні пропозиції: з метою обміну досвідом презентувати їм 
проект «Стратегічна сесія розвитку Подільського району міста Києва 2016- 
2020», підняти питання про перейменування вулиць міста Києва, розповісти 
про залучення учнівських лідерів місцевого самоврядування до роботи 
Громадської ради, а також запропонував винести на обговорення питання щодо



відповідності пандусів усім необхідним нормам так як це проблема міського 
рівня.
Мельнику І.В. запропонував продовжити роботу по проблемним питанням 
школи №118 у зв’язку з надходженням нових звернень від громадян.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, запропонував доповнити порядок 
денний ще одним важливим питання та на засіданні презентувати системну 
концепцію «Культурний вигул тварин в міста».

Пропозиції по питанням порядку денного засідання Координаційного комітету 
Громадських Рад при районних в місті Києві державних адміністраціях були 
підтримані членами Громадської ради.

Білінський Т.В., голова Громадської ради,запропонував провести наступне 
засідання 06 липня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Рекомендувати Гончар О.О. продовжити оформлення документів на 

оренду приміщення згідно з чинним законодавством.
3. Доручити Матюкіну І.В. допомогти Стогній Ю.Д. у написанні листа до 

голови Подільської районної державної в місті Києві адміністрації щодо 
вирішення питання надання приміщення БНРЦ «Виноградар».

4. Рекомендувати Филоненку Д.Ю. звернутись безпосередньо до директора 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва» Крикуна А.Є. та вирішити усі питання в робочому порядку.

5. Доручити Коваленку О.Л. підготувати проект листа до голови 
Подільської районної державної в місті Києві адміністрації щодо включення 
Фединої Н.Ю. до складу конкурсної комісії з призначення управителя 
багатоквартирного будинку при її формуванні.

6. Доручити Мельнику І.В. та Коваленку О.Л. підготувати та надіслати на 
електронну адресу відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю сформовані питання для винесення на засідання 
Координаційного комітету Громадських Рад при районних в місті Києві 
державних адміністраціях та бути готовими виступити 29 червня 2016 року о
16.00.

7. Доручити Мельнику І.В. продовжити роботу по проблемним питанням 
школи №118 у зв’язку з надходженням нових звернень від громадян.

8. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації 06 липня/2016 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: контрактова і^юща, 2 (9 кімната).

Голова Громадської ради XV Т. Білінський

Секретар Громадської ради \ О. Онофрійчук




