
ПРОТОКОЛ № 7
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 18.10.2017 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, актова зала)

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: представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання з аналізу 
переліку питань порядку денного, що були заплановані на минуле засідання, 
але у зв’язку з перенесенням засідання не були розглянуті. Зазначив, що 
заплановане питання порядку /денного про фінансову звітність бюджетних та 
батьківських коштів школи № 93 не має можливості розглянути через 
відсутність автора Спасіченко С.П. Так само зауважив стосовно питань: про 
впровадження інструментів е-демократії та публічної прозорості в роботі 
Громадської ради при Подільській РДА й про питання безкоштовного 
харчування в дитячих садочках для сімей АТО, як тих, що мають статус УБД 
так і - довідку про проходження служби, ініційованих Коваленком О.Л., який не 
зміг прийти на засідання^ Нарешті, запропонував розглянути питання про 
проведення громадських слухань щодо Детального плану території в межах 
просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи у 
Подільському районі м. Києва.

ВИСТУПИЛИ:
Олексієнко І.С., заступник керівника ОСН «Комітет мікрорайону «Рада 
житлового масиву «Виноградар», яка повідомила, що наразі проходять 
Громадські слухання проекту Детального плану території в межах просп. 
Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи у 
Подільському районі м. Києва. Розповіла про основні зміни, що чекають на 
мешканців району після затвердження плану в межах вищезазначеної території, 
охарактеризувала розміщення запланованих об’єктів містобудування, 
відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, тощо. 
Наголосила на не ефективному використанні територій та пропозицій 
можливого розміщення об’єктів містобудування -  торговельних і громадських 
центрів, будівництва нових та реконструкції з розширенням установ освіти та 
охорони здоров’я, житлових комплексів, розміщення підприємств



обслуговування та місць постійного зберігання автомобілів мешканців. 
Звернулась до членів Громадської ради за підтримкою привернути увагу 
громадськості до ситуації, що склалась та закликала всіх присутніх долучитися 
до вирішення даного питання на користь мешканців району.

Присутня на засіданні Максименко Т.В., мешканка району, висловилась про 
необхідність продовження терміну проведення громадських слухань з 
вищезазначеного питання строком на один місяць.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував доручитися 
Думі В.М. та підготувати проект звернення до Київського міського голови 
Кличка В.В, директора Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) -  Головного архітектора міста Свистунова О.В. та голови 
Подільського району Мондриївського В.М. з проханням продовжити термін 
громадських слухань з вищезазначеного питання строком на один місяць.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо направлення звернення до Київського міського голови Кличка В.В., 
директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -  Головного 
архітектора міста Свистунова О.В. та голови Подільського району 
Мондриївського В.М. з проханням продовжити термін громадських слухань 
проекту Детального плану території в межах просп. Правди, вул. Газопровідної, 
проспектів Георгія Гонгадзе та Свободи у Подільському районі м. Києва 
строком на один місяць.

«за» - одноголосно

Мельник І.В., член Громадської ради, який зробив оголошення щодо останніх 
новин з перейменування деяких вулиць, проспектів та площ у Подільському 
районі міста Києва.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, щодо невирішеного 
питання стосовно затвердження Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. Наголосив, що 
Дума В.М. не виконав доручення щодо підготовки звернення до голови району 
про необхідність запросити на засідання начальника юридичного відділу для 
надання пояснень стосовно внесення правок. У зв’язку з вищевикладеним 
запропонував затвердити Положення про Громадську раду при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації попереднього складу 
Громадської ради та в подальшому керуватися ним в роботі.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо затвердження Положення про Громадську раду при Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації попереднього складу Громадської ради та 
подальшого керівництва в роботі.

«за» - одноголосно

На засідання завітала Рутковська O.A., представник ГО «Громада 
Андріївський Узвіз», яка розповіла про результати діяльності робочої групи із 
пошуку шляхів врегулювання ситуації навколо реконструкції будівлі 
театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний 
драматичний театр на Подолі». Зробила оголошення про проведення 
громадських слухань щодо вирішення ситуації навколо будівлі театрально- 
видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на 
Подолі», що відбудуться 21.10.2017 о 14.00 біля будівлі славнозвісного театру.

Також Рутковська O.A. в котре наголосила присутнім про необхідність 
громадського втручання у врегулювання проблемних питань вулиці 
Андріївський узвіз. Білінський Т.В. нагадав, щодо наданого Думі В.М. 
доручення підготувати проект листа на голову Подільської 
райдержадміністрації В. Мондриївського з проханням створити робочу групу 
для вирішення питань з організації торгівлі, благоустрою території та інших 
поточних питань по Андріївському узвозу з включенням профільних 
структурних підрозділів та членів від Громадської ради Скрипського В.P., 
Чернишенко Н.С. і від громадської організації «Громада Андріївського Узвозу» 
Рутковську O.A. Підсумував, що доручення не було виконано. Запевнив всіх 
присутніх, що після засідання візьме це питання під особистий контроль.

Білінський Т.В., висловив ініціативу систематично запрошувати на засідання 
Громадської ради депутатів Київради, обраних від Подільського району з 
метою отримання інформації щодо напрямків діяльності та результатів 
проведеної роботи, а також можливої співпраці у вирішенні актуальних питань 
Подільського району. Запропонував на наступне засідання запросити депутата 
Київради Березницьку Л.І. та провести наступне засідання 01 листопада 
2017 року о 15.00 в приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова 
площа, 2, актова зала. Усі присутні захоплено підтримали ініціативу голови 
Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Думі В.М. підготувати проект звернення до Київського міського 
голови Кличка В.В, директора Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) -  Головного архітектора міста Свистунова О.В. та голови 
Подільського району Мондриївського В.М. з проханням продовжити термін 
громадських слухань проекту Детального плану території в межах
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просп. Правди, вул. Газопровідної, проспектів Георгія Гонгадзе та 
Свободи у Подільському районі м. Києва строком на один місяць.
3. Затвердити Положення про Громадську раду при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації попереднього складу Громадської ради для 
подальшого керівництва в роботі.
4. Доручити Білінському Т.В. взяти під особистий контроль, виконання 
наданого Думі В.М. доручення підготувати проект листа на голову Подільської 
райдержадміністрації В. Мондриївського з проханням створити робочу групу 
для вирішення питань з організації торгівлі, благоустрою території та інших 
поточних питань по Андріївському узвозу з включенням профільних 
структурних підрозділів та від Громадської ради Скрипського В.P., 
Чернишенко Н.С. і від громадської організації «Громада Андріївського Узвозу» 
Рутковську O.A.
5. Доручити Мельнику І.В. підготувати проект лист стосовно запрошення 
депутата Київради Березницької JI.I. на наступне засідання.
6. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 01 листопада 2017 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, актова 
зала.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук

Т. Білінський
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