
ПРОТОКОЛ № 21

засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 26.09.2018 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, к а б і н е т  № 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 10 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), головний спеціаліст відділу 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Козак Ю.О.

Запрошені: представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання та оголосив 
порядок денний.

Порядок денний:

1. Про стан підготовки житлово-комунального господарства Подільського району 
м. Києва до осінньо-зимового періоду.

2. Про розгляд проблемних питань, які пов’язані з початком нового 2018-2019 
навчального року.

3. Про результати аналізу відвідування засідань Громадської ради членами 
Громадської ради (доповідь голови комітету регламенту -  Спасіченко С.П.).

4. Про розгляд звітів комітетів Громадської ради за три квартали 201 8 року.

5. Про підготовку до святкування в Подільському районі Дня захисника України.

6. Про розгляд поточних питань 

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження питань порядку денного:

«за» - одноголосно.

ВИСТУПИВ:
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Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розпочати 
засідання з розгляду першого питання порядку денного, а саме: про стан 
підготовки житлово-комунального господарства Подільського району м. Києва до 
осінньо-зимового періоду.

Було обговорено стан підготовки житлово-комунального господарства 
Подільського району м. Києва до осінньо-зимового періоду та запропоновано 
запросити Директора Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва для обговорення на наступному засіданні 
Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:

Доручити голові комітету з питань житлово-комунального господарства 
Чепелю М.І. підготувати лист для запрошення Директора Керуючої компанії з 
обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва для розгляду 
цього питання на наступному засіданні Громадської ради.

2. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який оголосив друге питання порядку 
денного про розгляд проблемних питань, які пов’язані з початком нового 
2018-2019 навчального року.

ВИСТУПИВ:

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував обговорити стан 
виконання заходів, які пов’язані з новим 2018-2019 навчальним роком.

До обговорення долучилися всі присутні.

ВИРІШИЛИ:

Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду третього питання порядку денного, а саме: про результати аналізу 
відвідування засідань Громадської ради членами Громадської ради.

ВИСТУПИВ:

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який проаналізував відвідування 
засідань Громадської ради членами Громадської ради та запропонував виключити 
членів Громадської ради, які були відсутні без поважних причин на засіданнях 
Громадської ради зі складу Громадської ради, а саме:

1. Кравченко Віктора Романовича, Громадська організація «ПРАВИЙ 
СЕКТОР ГІОДІЛ»;
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2. Мельника Ігоря Вікторовича, Громадська організація «Центр 
патріотичного виховання дітей та молоді «Юний прикордонник».

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Щодо виключення Кравченко Віктора Романовича зі складу 

Громадської ради:
«за» - 8;
«проти» - 1;
«утримались»- 1

2. Щодо виключення Мельника Ігоря Вікторовича зі складу Громадської 
ради:

«за» - 7;
«проти» - 0;
«утримались» - 3.

ВИРІШИЛИ:

1. Виключити Кравченко Віктора Романовича та Мельника Ігоря 
Вікторовича зі складу Громадської ради.

2. Доручити голові комітету з питань регламенту Сгіасіченко С.П. 
повідомити Кравченка Віктора Романовича та Мельника Ігоря Вікторовича про 
виключення зі складу Громадської ради. Повідомити нових кандидатів про 
необхідність їх присутності на наступному засіданні Громадської ради 10.10.2018.

3. Розглянути на наступному засіданні Громадської ради (шляхом 
голосування) кандидатів з найвищим рейтингом щодо їх залучення до складу 
Громадської ради.

4. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду четвертого питання порядку денного, а саме: про розгляд звітів комітетів 
Громадської ради за три квартали 2018 року.

ВИСТУПИВ:

Біліиський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував членам 
Громадської ради перенести розгляд цього питання на наступне засідання 
Громадської ради у зв’язку з малою кількістю учасників засідання.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо розгляду звітів комітетів Громадської ради за три квартали 2018 року на 
наступному засіданні Громадської ради.

«за» - одноголосно.
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ВИРІШИЛИ:

1. Розглянути звіти комітетів Громадської ради за три квартали 2018 року на 
наступному засіданні Громадської ради.

5. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду п’ятого питання порядку денного, а саме: про підготовку до святкування 
в Подільському районі Дня захисника України

ВИСТУПИЛИ:

Білінський Т.В. довів варіанти заходів з підготовки до святкування в 
Подільському районі Дня захисника України.

Було проведено їх обговорення, однак остаточне рішення не було прийнято.

Козак Ю.О., головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який довів до членів Громадської ради розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.09.2018 № 1657 «Про проведення патріотичної акції «Козацька Покрова»

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо розгляду питання підготовки до святкування в Подільському районі Дня 
захисника України на наступному засіданні Громадської ради.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Продовжити обговорення підготовки до святкування в Подільському районі 
Дня захисника України на наступному засіданні Громадської ради.

6. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду шостого питання, а саме: про розгляд поточних питань.

ВИСТУПИВ:

Коваленко О.Л., заступник голови Громадської ради, який запропонував членам 
Громадської ради залучити до обговорення стратегії розвитку Подільського 
району експертів компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(далі - GIZ) GmbH, яка на замовлення Київської міської адміністрації реалізує 
проект Інтегрованого розвитку міст.
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ВИРІШИЛИ:

1. Створити робочу груду щодо актуалізації стратегії розвитку Подільського 
району у співпраці з експертами компанії GIZ у складі:
Коваленко О.Л., заступника голови Громадської ради (очолює робочої групу); 
Дума В.М., член благодійного фонду «Безпека Нації»; Акуленко М., представник 
громадської ініціативи «Варта Виноградар».

2. Залучити до обговорення стратегії розвитку Подільського району експертів 
компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - одноголосно.

ВИСТУПИВ:

Козак Ю .О .,"головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з ' громадськістю Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який довів до членів Громадської ради доручення першого 
заступника голови Київської міської державної адміністрації М. ГІоворозника від
11.09.2018 № 33647 стосовно проведення роз’яснювальної роботи щодо 
механізму вибору лікаря первинної допомоги та необхідності підписання 
відповідних декларацій.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити голові комітету з питань житлово-комунального господарства 

Чепелю М.І. підготувати лист про запрошення Директора Керуючої компанії з 
обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва для обговорення 
на наступному засіданні Громадської ради питання про стан підготовки житлово- 
комунального господарства Подільського району м. Києва до осінньо-зимового 
періоду. , > ' .. .

3. Виключити Кравченко Віктора Романовича та Мельника Ігоря Вікторовича 
зі Складу Громадської ради.

Розглянути на наступному засіданні Громадської ради (шляхом голосування) 
нових кандидатів щодо можливості включення їх до складу Громадської ради. 

Доручити голові комітету з питань регламенту Спасіченко С.П.: 
повідомити Кравченко Віктора Романовича та Мельника Ігоря Вікторовича 

про виключення зі складу Громадської ради;
повідомити кандидатів наступних за рейтингом про їх залучення до складу 

Громадської ради та про необхідність їх присутності на наступному засіданні 
Громадської ради 10.10.2018.

4. Розглянути звіти комітетів Громадської ради за три квартали 2018 року на 
наступному засіданні Громадської ради.
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5. Продовжити обговорення підготовки до святкування в Подільському 
• районі Дня захисника України на наступному засіданні Громадської ради.

6. Доручити заступнику голови Громадської ради Коваленко О.Л. 
організувати (02.10.2018 в приміщенні райдержадміністрації, за адресою: 
Контрактова площа, 2, кім. 9) зустріч з експертами компанії Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яка на замовлення Київської 
міської адміністрації реалізує проект Інтегрованого розвитку міст.

7. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 10 жовтня 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Протокол вів

Голова Громадської ради Т. Білінський

Ю. Козак


