
ПРОТОКОЛ № 35 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 01.02.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)
с

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 9 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).

Порядок денний:
1. Звіти голів комітетів Громадської ради про діяльність у 2016 році
2. Про формування плану роботи Громадської ради на І квартал 2017 року
3. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який повідомив щодо 
неможливості заслухати звіти голів комітетів Громадської ради про діяльність у 
2016 році та сформувати план роботи Громадської ради на І квартал 2017 року 
в рамках розгляду першого та другого питання порядку денного, через 
відсутність з поважних причин більшості доповідачів.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зазначила про необхідність підготувати та оприлюднити 
щорічний звіт про діяльність Громадської ради та річний план роботи на 
офіційному веб-сайті Подільської райдержадміністрації відповідно до пункту 
15-1 Типового положення «Про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого постановою 
КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» від 03.11.2010 № 996.

Присутні голови комітетів Громадської ради передали Онофрійчук О.І. наявні 
звіти про діяльність у 2016 році (звіти додаються) для узагальнення. Голова
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Громадської ради пообіцяв особисто проконтролювати надання звітів іншими 
комітетами та прийняв до уваги зауваження Онофрійчук О.І. щодо форми та 
порядку надання вищезазначених звітів.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. та Онофрійчук 0.1. до відома.
2. Доручити головам комітетів Громадської ради негайно направити звіти про 
діяльність у 2016 році на електронну адресу відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю для узагальнення та подальшого 
оприлюднення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову 
Громадської ради Білінського Т.В.

СЛУХАЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка попросила надати їй слово, зробила оголошення про 
результати голосування в рамках програми бюджету участі, а саме: 11 з 62 
громадських ініціатив будуть реалізовані в Подільському районі. Серед 
проектів-переможців відзначила: лікування пам'ятки природи «Дуб Шевченка» 
в парку «Березовий Гай» та «200-урок» - просвітницький цикл гуманного 
поводження з тваринами для школярів, автором яких є член Громадської ради 
Коваленко О.Л.

Також нагадала, що 2017 рік проголошено Роком Української революції 1917 — 
1921 років та запропонувала залучитись громадськості до проведення заходів 
по відзначенню 100-річчя Української революції 1917-1921.
В ході обговорення було прийнято рішення провести круглий стіл, присвячений 
подіям та визначним діячам Української революції 1917 -  1921 років.

На засідання в котре завітав мешканець району Віктор Щербина, який зачитав 
попередньо надане письмове звернення до голови Громадської ради стосовно 
впровадження «Ініціативи громадян про захист прав людей на чисте та 
безпечне життя». Наполягав підтримати даний напрямок. Члени Громадської 
ради схвально відгукнулись про наміри автора вплинути на здоровий розвиток 
молоді, але зазначили, що зважаючи на всеохоплюючий масштаб 
вищезазначеної ініціативи, її впровадження не в межах повноважень 
Громадської ради району - консультативно-дорадчого органу. Порадили 
звернутися до установ вищого рівня.
В ході обговорення зав’язалась суперечка до якої долучились присутні 
представники «Правого сектору «Оболонь ВТО». Грубо наполягаючи на 
своєму, Щербина В.Г. поводився зухвало та не реагував на зауваження членів 
Громадської ради. В результаті засідання було припинено. Було викликано 
співробітників поліції щоб вгамувати некерованого активіста.
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Гоєнко Т.І., яка зробила два оголошення:
1.У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в Авдіївці (Донецька 
область), районні організації Товариства Червоного Хреста України формують 
гуманітарні вантажі зі своїх запасів на випадок надзвичайних ситуацій. 
Закликала всіх не байдужих надавати речі до Подільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України в м. Києві за адресою: Контрактова 
площа, 12 (вхід з двору).
2. Розпочав роботу «Жіночий клуб «Дружини України» на базі Подільської 
районної організації Товариства Червоного Хреста, який пропонує об’єднатися 
жінкам та матерям учасників АТО, щоб бути підтримкою для свого чоловіка в 
його нелегкій боротьбі, опорою для своєї сім'ї, джерелом особистого 
відновлення, будівником щасливого сімейного майбутнього. Найголовніша 
мета проекту -  групи самодопомоги, які мають на меті збереження миру і 
злагоди в сім’ях наших воїнів, запобігання розлученням та конфліктам. В місті 
Києві вже успішно розпочала свою роботу перша пілотна група 
взаємопідтримки дружин і матерів ветеранів АТО. Це не лекції і не заняття, це 
зустрічі людей, у яких є спільний досвід. Групи проходять в Подільській 
районній організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві 
(Контрактова площа, 12) щосереди з 10.00 до 12.00.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який відреагував на безвихідну 
ситуацію, закрив засідання та повідомив про проведення наступного засідання 
15 лютого 2017 року о 15.30.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Мельнику І.В. підготуватись до виступу на круглому столі, присвяченому 
подіям та визначним діячам Української революції 1917 -  1921 років, який 
відбудеться перед засіданням Громадської ради 15 лютого 2017 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації (Контрактова площа, 2, 9 кімната).
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 15 лютого 2017 року о 15.30 в приміщенні 
райдержадміністрації (Контрактова площа, 2, 9 кімната).

Г олова Г ромадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


