
ПРОТОКОЛ № 42 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 07.06.2017 
Час: 15.00

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

&
Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

о

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 8 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: начальник управління охорони здоров'я Легінь Б.І., директор 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району 
м. Києва Вагалюк Л.М., директор КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 2» Подільського району м. Києва Білічук Н.П, представники 
інститутів громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація 
додається).

Порядок денний:
1. Про основні напрямки розвитку медичної галузі та удосконалення надання 

медичної допомоги у Подільському районі м. 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 
основні напрямки розвитку медичної галузі та удосконалення надання медичної 
допомоги у Подільському районі м. Києва та надав слово запрошеному фахівцю 
з даної галузі Легіню Б.І.

ВИСТУПИЛИ:
Легінь Б.І., начальник управління охорони здоров'я, який доповів щодо суті 
проекту рішення Київської міської ради «Про створення комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Подільського району міста Києва», яким передбачається припинити дію 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва та комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 2» Подільського району м. Києва шляхом злиття та створення на їх майновій 
базі комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Подільського району м. Києва. Проаналізував роботу

1. СЛУХАЛИ:



вищезазначених медичних закладів на підставі статистичних даних та 
охарактеризував ситуацію і перспективи району у сфері надання первинної 
ланки медичних послуг в результаті описаного вище проекту «злиття» та 
подальшого реформування медичної галузі в цілому.

Дана подія стурбувала громадськість району, яка масово завітала на засідання, 
щоб висловити свою думку. Зокрема присутні на засіданні мешканці району: 
Кривонос Н.В., Ройтман О.С. та Максименко Т.В. обурено сприйняли наміри 
щодо злиття вищезазначених медичних закладів та висловились проти, 
пояснивши свою позицію можливим скороченням штату медичних працівників 
і як наслідок -  не якісним наданням медичних послуг. До них приєдналась 
Алєксєєнко А.О., яка розповіла про власний негативний досвід отримання 
медичних послуг та нарікала на відсутність зручної та продуманої 
інфраструктури району, яку не вирішує проект «злиття». Вимагали пояснень та 
обґрунтувань від запрошених фахівців.

Легінь Б.І., начальник управління охорони здоров'я, який, зазначив, що 
висловлена недовіра та нарікання є безпідставними, а головне -  «злиття» 
ніяким чином не вплине на якість надання медичних послуг в районі.

Левіна Г.М., член ГО «ЕкоПраво-Київ», яка акцентувала увагу на тому, що 
проект вищезазначеного рішення КМР є лише експериментом, який не гарантує 
якісного надання послуг. Зазначила, що у разі необхідності готова надати 
юридичне обґрунтування щодо недоречності і несвоєчасності цього проекту. 
Наголосила, що даний проект рішення не відповідає чинному законодавству, 
зокрема законним та підзаконним нормативним актам центральних органів 
влади і є необґрунтованим. Звернулась до Громадської ради з проханням не 
приймати остаточних, поспішних рішень з даного питання без врахування 
громадської думки та юридичного обґрунтування щодо доцільності даного 
проекту.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запевнив, що сприятиме 
інформуванню та залученню широкого кола громадськості до обговорення 
даного питання.

Гінзбург Г.А., член ГО «Старий Поділ», який влучно підсумував, що дане 
питанням не підлягає обговоренню і ні в якому разі не має залежати від думки 
громадськості, оскільки, є управлінським заходом на адміністративному рівні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денного про розгляд поточних питань. Повідомив, що

2



з
до Громадської ради надійшов лист від відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини та надав слово Онофрійчук О.І.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка озвучила зміст листа відділу культури, туризму та охорони 
культурної спадщини від директора бібліотеки ім. Валі Котика Бабіної Л.І. від 
01.06.2017 № 400 щодо розгляду та підтримки пропозиції стосовно 
перейменування бібліотеки ім. Валі Котика для дітей Централізованої 
бібліотечної системи Подільського району на бібліотеку ім. Івана Григоровича 
Г ригоровича-Барського.

В ході обговорення даного питання члени Громадської ради дійшли висновку, 
що дане питання знаходиться поза межами компетенції ради.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила оголошення, про те, що 9 червня 2017 року о 
15.00 відбудеться 3 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
по формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації (Контрактова площа, 2 , к. № 9). На 
засіданні розглядатиметься питання погодження списку кандидатів до складу 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, які братимуть участь в установчих зборах.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Пропонувати відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 
відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920 «Про 
затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій у місті Києві» звернутись з пропозицією стосовно перейменування 
бібліотеки імені Валі Котика на бібліотеку імені І в ^ й  Григоровича -  Барського 
до Київського міського голови.

Голова Громадської ради /  І /  /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


