
ПРОТОКОЛ № 23
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 13.07.2016 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 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: голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Мондриївський В.М.; заступник голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Смирнов В.В.; заступник керівника апарату 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Мукан О.С.; 
директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями Подільського району міста Києва Бєлова Т.А.; 
начальник управління хорони здоров’я Легінь Б.І.; начальник відділу у справах 
сім’ї, молоді та спорту Кузьменко О.О.; представники інститутів 
громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про навчання, реабілітацію та оздоровлення дітей з особливими потребами.
2. Про розгляд поточних питань.

Засідання розпочалося з привітального слова голови Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації Мондриївського В.М., який 
подякував членам Громадської ради за ефективну роботу в інтересах 
територіальної громади Подільського району, відмітив якісний склад діючої 
Громадської ради та в котре наголосив про надання всебічної допомоги у її 
діяльності.

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про
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навчання, реабілітацію та оздоровлення дітей з особливими потребами. 
Запросив до слова Гончар О.О.

Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка розповіла про 
суть і проблеми питань навчання, реабілітації та оздоровлення дітей з 
особливими потребами, а саме: забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
дітей з особливими освітніми потребами, належної інфраструктури у місцях 
навчання, територіальної доступності. Наголосила на необхідності відкриття у 
районі відділення соціально-медичної реабілітації з навчанням дітей з 
особливими потребами у районі.

ВИСТУПИЛИ:
Смирнов В.В., заступник голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який доповів яким чином в районі опікуються дітьми з 
особливими потребами, що планують зробити, а також підкреслив про 
необхідність вирішення даного питання на вищому рівні керівництва з 
безпосереднім внесенням змін до нормативно-правової бази та її 
вдосконаленням.

Бєлова Т.А., директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста Києва, яка 
доповіла про наявні в Подільському районі заклади освіти, що мають умови для 
навчання дітей інвалідів, про права і можливості навчання дітей з особливими 
потребами та про запровадження інклюзивного навчання. Підкреслила, що 
відкриття нового центру реабілітації не можливе згідно з чинним 
законодавством. Розповіла про досвід вирішення даного питання в 
Оболонському районі і запропонувала скористатись ним у вирішенні проблем 
навчання, реабілітації та оздоровлення дітей з особливими потребами в 
Подільському районі.

Легінь Б.І., начальник управління охорони здоров’я, який розповів про 
попередній досвід розв’язання проблем, що потребують вирішення на вищому 
рівні керівництва шляхом об’єднання Громадських рад всіх районів міста з 
метою спільного звернення до Київського міського голови.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував створити робочу 
групу по вирішенню питань навчання, реабілітації та оздоровлення дітей з 
особливими потребами на чолі з Скрипським В.Р. до групи включити 
заступника голови райдержадміністрації Смирнова В.В., голову громадської 
організації «Жіноча Надія» Гончар О.О., директора Центру соціально- 
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
Подільського району міста Києва Бєлову Т.А., представників від управління 
освіти, управління праці та соціального захисту населення та управління 
охорони здоров’я. Робоча група має напрацювати пропозиції та алгоритм дій з 
вирішення питань навчання, реабілітації та оздоровлення дітей з особливими
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потребами, які в подальшому можна винести на засідання Координаційного 
комітету Громадських Рад при районних в місті Києві державних 
адміністраціях.

Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка звернулась до 
запрошених представників профільних структурних підрозділів з проханням 
вирішити питання щодо можливості отримання путівок на оздоровлення для 
дітей з особливими потребами в Подільському районі.

Мондриївський В.М., голова Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, якого схвилювали питання навчання, реабілітації та оздоровлення 
дітей з особливими потребами, запевнив Гончар О.О., що допоможе у 
вирішенні питання оздоровлення діток з особливим потребами та візьме під 
особистий контроль.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ:
Створити робочу групу по вирішенню питань навчання, реабілітації та 
оздоровлення дітей з особливими потребами на чолі з заступником голови 
Громадської ради Скрипським В.Р., до групи включити заступника голови 
райдержадміністрації Смирнова В.В., голову громадської організації «Жіноча 
Надія» Гончар О.О., директора Центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста 
Києва Бєлову Т.А., представників від управління освіти, управління праці та 
соціального захисту населення та управління охорони здоров’я.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу по вирішенню питань навчання, реабілітації та 
оздоровлення дітей з особливими потребами на чолі з заступником голови 
Громадської ради Скрипським В.Р., до групи включити заступника голови 
райдержадміністрації Смирнова В.В., голову громадської організації «Жіноча 
Надія» Гончар О.О., директора Центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста 
Києва Бєлову Т.А., представників від управління освіти, управління праці та 
соціального захисту населення та управління охорони здоров’я.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду поточних питань.



ВИСТУПИЛИ:
Мондриївський В.М., голова Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який повідомив, що народний депутат України 
Константіновський В.Л. звернувся до Прем'єр-міністра щодо виділення 12 млн. 
грн. Подільському району з державного бюджету України на фінансування 
потреб з благоустрою району: ремонт внутрішньоквартальних доріг, заміну 
вікон у під’їздах, утеплення будинків, доукомплектування дитячих 
майданчиків, спортивних стадіонів тощо. Запропонував долучитись 
громадськості та надати свої пропозиції щодо використання коштів у разі їх 
виділення.

Вході обговорення виникла активна дискусія та багато пропозицій щодо 
вирішення першочергових потреб життєдіяльності району. Тому вирішили 
створити робочу групу з метою зібрання та опрацювання пропозицій від 
Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Створити робочу групу з надання пропозицій щодо використання коштів у разі 
їх виділення Подільському району за сприяння народного депутата України 
Константіновського В.Л. на чолі з Коваленко О.Л.

«за» - одноголосно.

Мельник І.В. та Чепель М.І., члени Громадської ради, які доповіли про 
результати роботи комісії з питання можливості передачі першого поверху 
будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній школі № 12 та звернулися до 
присутнього голови району з проханням долучитися до вирішення даного 
питання.

Мондриївський В.М., голова Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який уважно розглянув результати роботи комісії з питання 
можливості передачі першого поверху будівлі за адресою: вул. Межова, 25 
музичній школі № 12, пояснив щодо фактичної ситуації використання 
приміщень першого поверху зазначеної будівлі, та пообіцяв розібратися і 
розглянути можливі варіанти вирішення даного питання.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що наступне 
засідання Громадської ради відбудеться 10 серпня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу з надання пропозицій щодо використання коштів у 
разі їх виділення Подільському району за сприяння народного депутата У країни 
Константіновського В.Л. на чолі з Коваленко О.Л.
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3. Продовжити роботу комісії з питання можливості передачі першого поверху 
будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній школі № 12.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 10 серпня 2016 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 кімната).

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


