
ПРОТОКОЛ № 22

засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 24.10.2018 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, кабінет № 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 10 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), в.о. начальника відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Георгієш О.В., 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 результати аналізу відвідування засідань Громадської ради членами 
Громадської ради.

2. Розгляд звернення громадської організації «Дитячий Футбольний Клуб 
«Фортуна».

3. Про розгляд поточних питань.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження питань порядку денного:

«за» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

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

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який проаналізував відвідування 
засідань Громадської ради членами Громадської ради та запропонував відповідно 
до п.10 Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації від 03.11.2017 виключити членів Громадської ради, які 
були відсутні більше двох разів підряд без поважних причин на засіданнях 
Громадської ради зі складу Громадської ради, а саме:

1. Войтенка Володимира Васильовича, благодійна організація «Київський 
міський благодійний фонд «ФУДБЕНК»;
2. Войтенка Олександра Івановича, Громадська організація «ПРІОРКА». 

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо виключення Войтенка Володимира Васильовича та Войтенка Олександра 
Івановича зі складу Громадської ради:
«за» - 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 0

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що на минулому 
засіданні з вищезазначених причин шляхом голосування було виключено зі 
складу Громадської ради Кравченка Віктора Романовича та Мельника Ігоря 
Вікторовича. Прокоментував ситуацію щодо рейтингу інститутів громадянського 
суспільства, визначеного на підставі протоколу установчих зборів з формування 
нового складу при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 
2017-2019 роки від 21.06.2017 та довів, що наступні кандидати за рейтингом: 
Лук’янов Максим Олегович - ГО «Громада ЖК «Паркове місто»;
Фортунатов Дмитро Петрович - ГО «Водно-моторний спортивно-фізкультурний 
клуб «ВИДУБИЦЬКИЙ»;
Масловський Микола Михайлович - Дитячий клуб «ІСКРА»;
Островська Карина Вадимівна - Благодійна організація «Благодійний фонд 
«ФОНД ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ».

Голова Громадської ради запевнив, що особисто поспілкується з 
вищеперерахованими кандидатами щодо їх намірів увійти до складу Громадської 
ради та у разі погодження даного питання запросить їх на наступне засідання 
задля прийняття остаточного рішення членами Громадської ради шляхом 
голосування.

На засідання завітав Масловський М.М. Дитячий клуб «ІСКРА».

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував внести на 
голосування кандидатуру Масловського Миколи Михайловича до складу 
Громадської ради.



ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення Масловського Миколи Михайловича до складу Громадської 
ради:
«за» - 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Виключити Войтенка Володимира Васильовича та Войтенка Олександра 
Івановича зі складу Громадської ради.
3. Доручити Білінському Т.В., голові Громадської ради повідомити нових 
кандидатів до складу Громадської ради (за рейтингом) про необхідність їх 
присутності на наступному засіданні Громадської ради 08.11.2018.
4. Включити Масловського Миколу Михайловича до складу Громадської 
ради.
5. Розглянути на наступному засіданні Громадської ради (шляхом 
голосування) кандидатів наступних за рейтингом щодо їх залучення до складу 
Громадської ради.

3. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду третього питання, а саме: про розгляд звернення громадської організації 
«Дитячий Футбольний Клуб «Фортуна».

ВИСТУПИЛИ:

Дума В.М., член Громадської ради, який на правах голови комітету з питань 
містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та 
інфраструктури, довів звернення громадської організації «Дитячий Футбольний 
Клуб «Фортуна» стосовно вирішення проблеми щодо відсутності стадіону для 
проведення тренувань. Можливим варіантом є сприяння у наданні в оренду, на 
платній основі, стадіону середньої загальноосвітньої школи № 243 для занять 
футболом вихованців клубу (тричі на тиждень).

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо сприяння у виділенні в оренду на платній основі стадіону середньої 
загальноосвітньої школи № 243 для занять футболом вихованців «Дитячого 
Футбольного Клубу «Фортуна»:
«за» - 9;
«проти» - 0;
«утримались» - 1
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ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Думі В.М., голові комітету з питань містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури, підготувати 
листа на ім’я голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
про сприяння у зазначеному питані.

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

ВИСТУПИЛИ:

Василець Ю.В., член Громадської ради, який на правах голови комітету з питань 
малозахищених верств населення та вимушених переселенців довів звернення 
сім’ї Кравчук щодо надання допомоги у зв’язку із втратою годувальника.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо сприяння сім’ї Кравчук з питання надання допомоги у зв’язку зі втратою 
годувальника:
«за» - 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 0

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Васильцю Ю.В., голові комітету з питань малозахищених верств 
населення та вимушених переселенців, підготувати листа на ім’я голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про сприяння у 
зазначеному питані.

ВИСТУПИЛИ:

Хавротенко О.О., голова громадської організації «ВІДРОДЖЕННЯ 
«КИЄВОІІОДІЛ», який вкотре звернув увагу присутніх на проблеми забудови та 
реконструкції старого Подолу відповідно до змін у чинному законодавстві.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, підтвердив важливість висвітленого 
питання та запропонував розглянути зазначене питання більш детально на 
засіданні робочої групи із збереження і розвитку Києво-Подолу.

Георгієш О.В., в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, яка 
нагадала членам Громадської ради про необхідність підписання відповідних 
декларацій з лікарями первинної допомоги та необхідності проведення
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роз’яснювальної роботи з мешканцями Подільського району. Зазначила, що 
детальну інформацію можна знайти на суб-веб-сторінці Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації (https ://podil. kievcity. gov. иа/news/10310. html).

Крім того, членам Громадської ради було доведено:

План заходів в Подільському районі м. Києва з нагоди відзначення 74-ї річниці 
вигнання нацистів із України та 75-ї річниці вигнання нацистів із міста Києва та 
роздані запрошення на Урочисті покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних 
знаків. Було доведено, що детальну інформацію можна знайти на сайті 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(https://podil.kievcity.gov.na/news/l 1674.html);

План заходів з нагоди відзначення 28 жовтня з 09:00 до 16:00 на Контрактовій 
площі в Києві Дня автомобіліста і дорожника. Було доведено, що детальну 
інформацію можна знайти на сайті Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації (https://podil.kievcih’.gov, иа/news/11712.html).

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Васильцю Ю.В., голові комітету з питань малозахищених верств 
населення та вимушених переселенців, підготувати листа на ім’я голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про сприяння сім’ї 
Кравчук з надання допомоги у зв’язку із втратою годувальника.
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 07 листопада 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради

Протокол вів Ю. Козак

Г. Білінський

https://podil.kievcity.gov.na/news/l
https://podil.kievcih%e2%80%99.gov

