
ПРОТОКОЛ № 26
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 21.09.2016 
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 капітального 
будівництва, архітектури та землекористування Писарук Р.А., начальник 
відділу контролю за благоустроєм Прищепа В.В., заступник начальника відділу 
контролю за благоустроєм Поляков П.Ю., начальник відділу торгівлі та 
споживчого ринку Лук’янюк О.М., представники інститутів громадянського 
суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про створення та склад робочої групи з розгляду питань незаконних забудов 
та стихійної торгівлі

2. Про висновки і рекомендації виїзної наради щодо впровадження проекту 
створення Планетарію в Подільському районі міста Києва

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 створення та склад робочої групи з розгляду питань незаконних 
забудов та стихійної торгівлі. Запросив до слова Писарука Р.А.

ВИСТУПИЛИ:
Писарук Р.А., начальник управління капітального будівництва, архітектури та 
землекористування, який доповів про стан справ стосовно забудов,
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розташованих на території району. Повідомив, що ще в 2015 році 
розпорядження Подільської райдержадміністрації було створено оперативну 
робочу групу по обстеженню та ідентифікації газозаправних станцій, 
паркувальних та будівельних майданчиків на території Подільського району 
міста Києва. Робоча група працює ,виїжджає безпосередньо на місця сумнівних 
забудов. Запропонував долучитись до роботи громадськість та включити у 
групу визначених Громадською радою представників. Поінформував, що за

о щ
поточний рік групою було проінспектовано понад 50 об’єктів.

В ході обговорення питання взяли участь усі присутні. Було вирішено до 
складу робочої групи залучити трьох представників громадськості, а саме: 
Білінського Т.В., Кравченко В.Р. та Креженстовську С.І.

Максименко Т.В., мешканка Подільського району, яка запитала, коли знесуть 
зелений паркан за адресою: вул. Юрківська, 3.
Поляков П.Ю., заступник начальника відділу контролю за благоустроєм, який 
повідомив, що роботи за вказаною адресою зупинені, є доручення по 
демонтажу цього паркану. Сказав, що зможе відповісти коли конкретно буде 
демонтовано паркан на наступному засіданні Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації В. Мондриївського щодо включення до складу оперативної 
робочої групи по обстеженню та ідентифікації газозаправних станцій, 
паркувальних та будівельних майданчиків на території Подільського району 
міста Києва, затвердженої розпорядженням Подільської райдержадміністрації 
від 05.05.2015 № 297, Білінського Т.В., Кравченко В.Р. та Креженстовську С.І.

2. СЛУХАЛИ:
Мукан О.С., заступника керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який попросив надати йому слово перед розглядом 
наступного питання порядку денного. Повідомив, що Київською міською 
державною адміністрацією 15 вересня 2016 року було прийнято розпорядження 
«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 
Києва на 2016 рік» (№865). Відповідно до розпорядження для організації, 
підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету 
участі районні райдержадміністрації створюють Комісії з питань Бюджету 
участі. До складу Комісії входять представники адміністрації та громадськості. 
Запропонував визначитись з представниками від громадськістю, які увійдуть до 
вищезазначеної Комісії.

В ході обговорення було запропоновано включити до Комісії з питань Бюджету 
участі Афіндуліді С.І., Мельника І.В. та Максименко Т.В.



з
ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення до складу Комісії з питань Бюджету участі Афіндуліді С.І., 
Мельника І.В. та Максименко Т.В.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Включити до складу Комісії з питань Бюджету участі Афіндуліді С.І., 
Мельника І.В. та Максименко Т.В.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
наступне питання порядку денного, а саме: про висновки і рекомендації виїзної 
наради щодо впровадження проекту створення Планетарію в Подільському 
районі міста Києва.
Зазначив, що матеріали були розіслані всім членам Громадської ради. 
Зауважень та заперечень не було.

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проект створення Планетарію в Подільському районі міста 

Києва.
2. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, підготувати необхідні 

листи.

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

ВИСТУПИЛИ:
Мельник І.В., член Громадської ради, який зазначив, що до нього звернулись 
мешканці будинків по вул. М. Гречки, 9,11, 11-А стосовно неврегульованого 
переходу, що розташований за адресою: вул. М.Гречки, 11, на якому 
відбуваються смертельні випадки наїзду на пішоходів. Також повідомив, що 
вищезазначене колективне звернення було направлено на голову Подільської 
райдержадміністрації, і вже прийнято рішення 22 вересня 2016 року провести 
виїзну комісію, на якій він буде присутнім. Про прийняте рішення доповість на 
наступному засіданні.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зазначила, що 7 вересня 2016 року відбувся одноденний 
семінар «Децентралізація на практиці. Польський досвід місцевого 
самоврядування та досвід нових рішень в Україні». Важливим питання, що 
розглядалось на семінарі -  це участь місцевих громад у формуванні державних 
рішень. На семінарі була присутня Бадиленко Таїсія Миколаївна -  керівник 
органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Рада мікрорайону
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Нивки». Запропонувала запросити її на наступне засідання Громадської ради з 
метою отримання інформації щодо польського досвіду місцевого 
самоврядування.

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який зазначив про проблеми по 
школі № 118. Запропонував більш детально ознайомитись з інформацією щодо 
початку 2016-2017 навчального року на наступному засіданні Громадської 
ради. о

Дане питання зацікавило усіх присутніх. Вирішили запросити на наступне 
засідання директора школи № 118 з метою з’ясування проблемних питань та 
начальника управління освіти.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести 
наступне засідання 05 жовтня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийнято інформацію Мельника І.В. до відома.
2. Запросити Бадиленко Т.М. на наступне засідання з метою отримання 

інформації щодо польського досвіду місцевого самоврядування.
3. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, зустрітись з заступником 

голови райдержадміністрації з гуманітарних питань та запросити на наступне 
засідання начальника управління освіти, директора школи № 118 з метою 
заслуховування інформації про початок 2016-2017 навчального року.

4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 05 жовтня 2016 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 
кімната).

Голова Громадської ради Т. Білінський

Секретар Громадської ради ✓ О. Онофрійчук


