
ПРОТОКОЛ № 41 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 26.04.2017 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович
с

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. Про розгляд напрацьованих пропозицій до проекту Концепції нової редакції 
Статуту територіальної громади міста Києва

2. Про розгляд поточних питань ,

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про 
розгляд напрацьованих пропозицій до проекту Концепції нової редакції 
Статуту територіальної громади міста Києва.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що на минулому 
засіданні членами Громадської ради було прийнято рішення запропонувати 
Варіант №1 для включення до пункту 9.1. «Система органів муніципального 
управління» розділу IX. «Схема муніципального управління в територіальній 
громаді», що передбачає:

Загальноміський рівень: Київська міська рада -  міський голова -  виконавчий орган 
Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) -  галузеві органи 
управління
Районний рівень: Районні у місті ради -  виконавчі органи районних рад (районні державні 
адміністрації) -  галузеві органи управління
Базовий рівень: Органи самоорганізації населення -  асоціації органів самоорганізації 
населення

1. СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:



2

Члени громадської ради пересвідчились у власному виборі та занурились у 
надані матеріали, зосередивши увагу на інших розділах Концепції. В ході 
обговорення виявилось, що інших суттєвих пропозицій та зауважень до проекту 
Концепції у присутніх немає.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка підвела підсумки та запевнила, що з метою врахування 
громадської думки, пропозицію стосовно включення Варіанта №1 до пункту
9.1. «Система органів муніципального управління» розділу IX. «Схема 
муніципального управління в територіальній громаді» проекту Концепції нової 
редакції. Статуту територіальної громади міста Києва буде направлено 
співробітниками відділу безпосередньо до Департаменту суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) до 28.04.2017.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Онофрійчук О.І. направити пропозицію Громадської ради при 
Подільській райдержадміністрації стосовно включення Варіанта №1 до пункту
9.1. «Система органів муніципального управління» розділу IX. «Схема 
муніципального управління в територіальній громаді» проекту Концепції нової 
редакції Статуту територіальної громади міста Києва до Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). -

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денного про розгляд поточних питань. Надав слово 
Онофрійчук О.І. -  начальнику відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила оголошення, стосовно запланованого 23.05.2017 
проведення на території конференц-залу «Хол-Чемпіонів» НСК 
«Олімпійський» (вул. Велика Васильківська, 55) Форуму організацій 
громадянського суспільства під патронатом Київського міського голови.
Роздала детальну інформацію про Київський Форум організацій 
громадянського суспільства та пояснила, що зареєструватися учасникам можна 
до 28.04.2017 на головній сторінці офіційного інтернет-порталу Київської 
міської державної адміністрації за посиланням:

http://kievcitv.gov.ua/content/reiestraciva-na-kyivskyY-f-orum-organizaciy-
gromadyanskogo-suspilstva.html.

http://kievcitv.gov.ua/content/reiestraciva-na-kyivskyY-f-orum-organizaciy-


з
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який підняв питання щодо 
можливості переглянути шалений темп роботи Громадської ради: два рази на 
місяць, у зв’язку з напруженим графіком діяльності членів Громадської ради та 
формуванням її нового складу. Запропонував до кінця строку повноважень 
діючого складу Громадської ради не проводити планові засідання, а тільки у 
разі виникнення нагальних питань, про що буде заздалегідь оповіщено.

До обговорення долучились усі присутні та дійшли згоди, що доцільно буде 
проводити засідання у разі виникнення нагальних питань.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Проводити, до кінця строку повноважень діючого складу Громадської ради, 
подальші засідання у разі виникнення нагальних питань та заздалегідь 
повідомляти про дату, час і місце проведення.

Секретар Громадської ради

Голова Громадської ради

О. Онофрійчук

Т. Білінський


