
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 05.07.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 16 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 розробку Положення про Громадську раду при Подільській районній в 

місті Києві державній адміністрації
2. Про організаційні питання стосовно проведення громадського обговорення 

щодо ситуації навколо будівлі театрально-видовищного закладу культури 
«Київський академічний драматичний театр на Подолі»

3. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про 
розробку Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (надалі -  Положення). Нагадав, що дане питання 
є важливим і усі члени Громадської ради мали ознайомитись з Положенням 
попереднього складу Громадської ради при Подільській райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Васильченко О.В., член громадської ради, який зазначив, що його увагу 
привернули пункт 6 Положення, яким передбачено: «До складу Громадської 
ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних 
організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, 
організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших 
непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до 
законодавства України, які здійснюють свою діяльність зокрема на території 
Подільського району м. Києва не менше двох років до дня обрання ради» та 
відповідно пункт 8 Положення в частині, що стосується вимог до переліку 
документів, які подаються ІГС для участі в установчих зборах з формування 
складу громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній



адміністрації, а саме: «Інформація про результати діяльності інституту 
громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані 
проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом 
громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих 
пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики 
у  відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо, зокрема на 
території Подільського району) протягом двох років до дня подання заяви (у 
разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше двох років, - за 
період діяльності). Наполягав, що прив’язка до району у вимогах до ІГС не 
зазначена в Типовому положенні «Про Громадську раду при міністерстві, 
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, 
районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого 
Постановою КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (надалі -  Типове 
положення). Запропонував привести Положення у відповідність.

До обговорення приєднались усі члени Громадської ради, зокрема 
Войтенко О.І., відповідно до вищезазначених пунктів 6 та 8 Положення, 
наполягав зменшити вимоги до ІГС стосовно періоду їх діяльності; 
Спасіченко С.П. пропонувала переглянути та посилити умови Положення в разі 
систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях, що 
передбачені пунктом 10 Положення. Білінський Т.В. підняв питання щодо 
можливості заміни члена Громадської ради у разі його відсутності іншим 
представником ІГС та механізмів завчасного попередження з метою наявності 
кворуму на засіданнях.

Олійник Я.А., член громадської ради, який закликав керуватись принципом 
розумності та розтлумачив з юридичної точки зору, що Типове положення є 
основою, на базі якого розробляється Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. Зазначив, що в 
такому випадку можна вносити доповнення та уточнення до існуючих пунктів, 
але не видаляючи основний кістяк.

Коваленко О.Л., член громадської ради, який підсумував, що вищенаведені 
коментарі є беззмістовними та необгрунтованими. Запропонував ретельно 
напрацювати пропозиції до Положення, зробити порівняльну таблицю та 
розглянути на наступному засіданні з подальшим прийняттям рішення шляхом 
голосування.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який підтримав Коваленка О.Л. та 
додав, що серед членів Громадської ради достатня кількість кваліфікованих 
юристів, які і мають взяти на себе вирішення даного питання. Повідомив, що 
члени Громадської ради також мають визначитись з вибором комітетів, в складі 
яких їх діяльність буде найефективнішою.
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ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Напрацювати пропозиції до Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації та направити до 
10.07.2017 на електронну адресу відділу з питань внутрішньої політики та 
взаємодії з громадськістю.
3. Створити робочу групу з розробки Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації у складі 
Васильченко О.В., Чернишенко Н.С., Дума В.М., яка має опрацювати надіслані 
пропозиції та провести порівняльний аналіз, а результати представити на 
наступному засіданні.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денного про організаційні питання стосовно 
проведення громадського обговорення щодо ситуації навколо будівлі 
театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний 
драматичний театр на Подолі» надав слово Білецькому В.В.

ВИСТУПИЛИ:
Біленький В.В., заступник Голови правління ГО «Громада Андріївський 
узвіз», який розповів про результати діяльності членів ГО «Громада 
Андріївський узвіз» стосовно вирішення даного питання та звернувся до членів 
громадської ради за підтримкою щодо можливості залучення широкого кола 
громадськості.

В ході обговорення наболілого питання члени Громадської ради та усі присутні 
дійшли висновку ініціювати спільне рішення про проведення загальноміських 
громадських слухань. Білінський Т.В. надав слово Онофрійчук О.І. з метою 
отримання кваліфікованого роз’яснення порядку організації та проведення 
громадських слухань.

Онофрійчук О.Ї., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка розповіла про можливі варіанти участі громадськості у 
вирішенні даного питання. Детально зупинилась на варіанті проведення 
громадських слухань. Зазначила, що відповідно до рішення Київської міської 
ради від 08.10.2015 № 120/2023 «Про затвердження Порядку організації 
громадських слухань в місті Києві» громадські слухання можуть проводиться з 
питань, які стосуються:

- всіх членів громади міста Києва -  загальноміські громадські слухання;
- частини членів громади, що зареєстровані у межах одного 

адміністративного району міста Києва.
Правом голосу користуються члени громади, зареєстровані на відповідних 
територіях. Доповнила, що ініціатором виступає ініціативна група у складі не 
менша 5 осіб. Звернула увагу, що повідомлення про ініціативу щодо 
проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Київської



міської ради у вигляді письмового звернення. Обов’язково додається 
оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади міста 
Києва. Кількість підписів становить:

- загальноміські -  500 підписів;
- районні -  300 підписів.

Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї 
діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських 
слухань.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Ініціювати спільне з ГО «Громада Андріївський узвіз» рішення про 
проведення загальноміських громадських слухань щодо ситуації навколо 
будівлі театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний 
драматичний театр на Подолі» та сприяти ГО «Громада Андріївський узвіз» у 
зборі підписів.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього питання порядку денного про розгляд поточних питань.

У присутніх не виявилось нагальних питань для обговорення.

Білінський Т.В. запропонував провести наступне засідання Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державної адміністрації 19 липня 2017 
року о 15.00.

ВИРІШИЛИ: Л
1. Провести наступне засідання Громадської ради/при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 19 липня 20І7 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: ^онтракто^пілоща, 2, кім. 9.

Т. Білінський

О. Онофрійчук

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради


