
ПРОТОКОЛ № 37 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 01.03.2017 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 11 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., представники інститутів громадянського суспільства та 
мешканці району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який відкрив засідання 
Громадської ради, зазначив, що є звернення мешканців стосовно розгляду на 
засіданні питань законності забудов та проблем, що виникають під час таких на 
території району, а саме: вул. Оболонська, 29, вул. Спаська,35, житловий 
мікрорайон Ліпінка та інші. Надав слово представнику житлового мікрорайону 
Ліпінка.

ВИСТУПИЛИ:
Федина Н.Ю., мешканка ЖК «Ліпінка», яка висловила невдоволення стосовно 
постійної експлуатації дороги на вул. Межовій важкою будівельною технікою, 
в результаті чого дорожнє покриття майже зруйноване. В зв’язку з 
неможливістю пересування, мешканці даного мікрорайону відрізані від 
сполучення з інфраструктурою району, а відповідальні за територію 
забудовники відмовляються здійснювати будь-які заходи по відновленню.

Після жвавої дискусії Білінський Т.В. запропонував створити комісію з 
перевірки законності будівництва на території району у складі: Матюкіна І.В., 
Коваленка О.Л., Кравченка В.Р., Білінського Т.В., Мельника І.В. та 
Фединої Н.Ю.

Позицію мешканців підтримав і голова району Валентин Мондриївський, який 
завітав на засідання Громадської ради, та запевнив, що візьме під особистий 
контроль розв’язання проблеми, що виникла. Також запросив усіх присутніх на 
презентацію публічного звіту про досягнення Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації у 2016 році та перспективні напрямки роботи в



2017 році, яка відбудеться 3 березня 2017 року о 15.00 у Будинку дитячої 
творчості, Контрактова площа, 12, актова зала.

Мельник І.В., член Громадської ради, який зачитав лист Музею Української 
революції 1917 -  1921 років до голови Подільської райдержадміністрації 
Мондриївського В.М., в якому йдеться про результати проведеної роботи 
співробітниками музею щодо встановлення історичних фактів ролі Подолу в 
ході Української революції 1917 -  1921 років. Зокрема, зазначив, що з Подолом 
пов’язане формування національних добровільних військово-міліційних загонів 
Вільного козацтва, що розпочалося весною 1917 року та після інституційного 
оформлення підпорядковувалось безпосередньо Українській Центральній Раді. 
Документально встановлено, що штаб 1-ої сотні Вільного козацтва 
розташовувався на вул. Ярославській, 52, але будинок не зберігся і на тому 
місці зведені сучасні будівлі. На підставі вищевикладеного співробітники 
музею пропонують встановити пам’ятний знак на сучасній будівлі.
Також розповів про спільну діяльність з ГО «Старий поділ» щодо збереження 
скверу «Червона Пресня» та наміри громади перейменувати сквер на «Сквер 
Щекавицький».
Повідомив, що 28.02.2017 відвідав презентацію проекту реновації промислової 
зони півострова Рибальський на житловий район нового зразка та поділився 
враженнями з присутніми.

Федина Н.Ю., мешканка ЖК «Ліпінка», яка зазначила, що проводила власну 
експертну оцінку та її висновки суперечать обіцянкам забудовника стосовно 
зручності й повноцінності інфраструктури майбутньої забудови, а також 
повідомила про наявність відповідної документації.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила ряд оголошень:
• повідомила, що в рамках Всесвітнього тижня безпеки дорожнього руху буде 
проведено Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, що включатиме 
в себе ряд заходів з популяризації дотримання Правил дорожнього руху. 
Тиждень безпеки дорожнього руху буде проходити з 8 по 14 травня 2017 року 
та з 13 по 19 листопада 2017 року. Запросила членів Громадської ради 
приєднатися до проведення Тижня безпеки дорожнього руху 2017;
• запропонувала членам Громадської ради долучитись до відзначення Дня 
українського добровольця, який відповідно до постанови Верховної Ради 
України від 17.01.2017 № 4261 відзначатиметься щорічно 14 березня. 
Проінформувала, що затверджено План заходів із відзначення Дня українського 
добровольця в Подільському районі міста Києва. Ознайомитись з ним можна на 
сайті райдержадміністрації;
• нагадала, що у Подільському районі функціонує штаб координації 
цілодобового соціального патрулювання в зимовий період 2016-2017 років. На 
базі відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги 
Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м.
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Києва (вул. Бестужева, 32, тел. 433-42- 40) створений та працює банк одягу 
для безпритульних осіб та дітей;
• зазначила про можливість ознайомитись на веб-сайті Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації зі звітом про діяльність Громадської ради 
у 2016 році, підготовленим працівниками відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю;
• проінформувала щодо порядку створення ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, відповідно до 
постанови КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996. Запропонувала надати 
пропозиції щодо складу ініціативної групи;
• нагадала про запрошення керівника Музею Української революції 1917 — 
1921 років О. Кучерука відвідати екскурсію та запропонувала визначитись з 
датою та кількістю бажаючих.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який проінформував присутніх щодо 
проведення II Міжнародного освітнього форуму-практикуму 18.03.2017, одним 
із організаторів якого є Молодіжна Громадська організація «Вулик ідей». 
Розповів про основні питання й мету заходу, запросив відвідати всіх хто 
зацікавився та роздав інформаційний матеріал.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести 
наступне засідання 15 березня 2017 року о 15.00 та закрив засідання.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію всіх виступаючих до відома.
2. Створити комісію з перевірки законності будівництва на території району у 

складі: Матюкіна І.В., Коваленка О.Л., Кравченка В.Р., Білінського Т.В., 
Мельника І.В. та Фединої Н.Ю.

3. Включити до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації п’ять членів Громадської ради, а саме: 
Білінського Т.В., Афіндуліді С.І., Олійника Я.А., Скрипського В.Р. та 
Царевську Ю.О.

4. Протягом тижня визначитись з датою та кількістю бажаючих відвідати 
екскурсію до Музею Української революції 1917 -  1921 років.

5. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 15 березйя 2017 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації (Контрактова/площа, 2, 9 кімната).

Голова Громадської ради і |у| ( / Т. Білінський

Секретар Громадської ради ' ,  ̂   ̂^ О. Онофрійчук


