
ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 06.09.2017 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 13 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 капітального будівництва, архітектури та 
землекористування Писарук P.A., начальник відділу торгівлі та споживчого 
ринку Лук’янюк О.M., представники інститутів громадянського суспільства та 
мешканці району (реєстрація додається).

Порядок денний:
1.ГІро створення робочої групи з розгляду питань організації торгівлі, 
благоустрою території та вирішення поточних питань по Андріївському узвозу
2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував розпочати з другого питарозгляду поточних 
питань.

Гребенчукова A.C., член Громадської ради, яка повідомила, що стартувала 
акція по донорству крові. Кожен бажаючий щомісячно 14 числа може стати 
донором крові. Адреса проведення акції Контрактова площа, 12.
Також розповіла про запланований 24 вересня 2017 року на Контрактовій площі 
захід «Ваша безпека -  наша турбота» та запропонувала долучитись усім 
бажаючим до проведення заходу.

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка повідомила, що громадська 
організація «Сонце в долонях» допомагає дитячому будинку в Новоград- 
Волинському. Поінформувала, що даний заклад функціонує, як спеціалізований 
будинок дитини - для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які 
залишились без піклування батьків, з вадами фізичного та розумового розвитку. 
Будинок потребує допомоги у будь-якому вигляді, це: ліки, продукти, речі, 
тощо. Запросила усіх небайдужих долучитись до збору допомоги. Та 
повідомила, що з 5 по 15 жовтня буде відправлено машину із зібраною 
допомогою до будинку.

ВИСТУПИЛИ:



Рутковська O.A., громадська організація «Громада Андріївський 
узвіз», яка розповіла про діяльність робочої групи щодо врегулювання ситуації 
навколо будівлі театру на Подолі. Попросила підтримки у Громадської ради, 
так як процес йде дуже повільно.
Також нагадала, що є розпорядження КМДА про постійно діючу виставку- 
ярмарок на Андріївському узвозі, але нажаль воно не працює. Повідомила, що 
необхідно здійснювати кваліфікований відбір товарі, що продаються на узвозі, 
та наголосила, що торгівлею мають займатись безпосередньо майстри, що 
виробляють продукцію.
Повідомила, що ініціативною групою вже подано до Київської міської ради 
повідомлення про ініціативу щодо проведення загальноміських громадських 
слухань стосовно ситуації навколо будівлі Театру на Подолі. Чекаємо відповіді 
стосовно дати проведення слухань.

Войтенко О.І., член Громадської ради, який проінформував, що членами 
громадської організації «Пріорка» на земельній ділянці за адресою: м. Київ, 
вул. Замковецька, 5А на громадських засадах створено дитячий майданчик. 
Підхід до дитячого майданчику лише один -  через тристороннє перехрестя 
вулиць Замковецька та Жашківська. Інтенсивність руху у даному місці значна, 
що викликано масовою житловою забудовою мікрорайону. Для створення 
безпечного підходу до дитячого майданчика громадська організація звернулась 
до Департаменту транспортної інфраструктури з метою встановлення пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки. Попросив 
Громадську раду підтримати дану ініціативу задля безпеки дітей.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо підтримки ініціативи встановлення пристроїв примусового зниження 
швидкості дорожньо-транспортної техніки на перехресті вулиць Замковецька та 
Жашківська.

«за» - одноголосно.

Максименко Т.В., мешканка району, яка представила інспектора відділу 
зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у м. Києві Занюк Л.П.

Занюк Л.П., інспектор відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної 
поліції у м. Києві, яка привіталась з усіма присутніми, повідомила про плани на 
майбутнє та зазначила, що відкрита до плідної співпраці з громадськістю 
району.

Онофрійчук О.І., начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка повідомила, що на даний час проводиться збір пропозицій 
до районних планів по відзначенню Дня партизанської слави, Дня захисника 
України , Міжнародного дня громадянина похилого віку -  Дня ветерана, 73-ї 
річниці визволення України та 74-ї річниці визволення м. Києва від

2



з
фашистських загарбників та запропонувала Громадській раді у разі 
наявності надати пропозиції до вищезазначених планів.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зробив декілька оголошень:
07.09.2017 відбудеться засідання Громадської ради при КМДА, 08.09.2017 -  
засідання робочої групи з приводу ситуації навколо Театру на Подолі та
15.09.2017 -  круглий стіл з підприємцями. Запропонував бажаючим прийняти 
участь. Запропонував повернутись до першого питання порядку денного.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Підтримати пропозицію втручання Громадської ради до врегулювання 
ситуації навколо будівлі театру на Подолі.
3. Підтримати ініціативу ГО «Пріорка» щодо встановлення пристроїв 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на 
перехресті вулиць Замковецька та Жашківська.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який для вирішення питань з 
організації торгівлі, благоустрою території та інших поточних питань по 
Андріївському узвозу запропонував звернутись з проханням до голови 
Подільського району про створення робочої групи з профільними 
структурними підрозділами та включити до такої групи від Громадської ради 
Скрипського В.P., Чернишенко Н.С. та від громадської організації «Громада 
Андріївського узвозу» Рутковську O.A.
Запропонував провести наступне засідання Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державної адміністрації 20 вересня 2017 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Думі В.М. підготувати проект листа на голову Подільської 
райдержадміністрації В. Мондриївського з проханням створити робочу групу 
для вирішення питань з організації торгівлі, благоустрою території та інших 
поточних питань по Андріївському узвозу з включенням профільних 
структурних підрозділів та від Громадської ради Скрипського В.P., 
Чернишенко Н.С. і від громадської організації «Громада Андріївського узвозу» 
Рутковську O.A.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 20 вересня 2017 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

/

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук

Т. Білінський


