
ПРОТОКОЛ № 23

засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 07.11.2018 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
/ 1 е р ж а в н а а д м і н і с т р а ц і я 
(Контрактова площа, 2, кабінет № 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 14 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), керівник апарату 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Окатий О.В,, 
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 (далі ІГС) та 
мешканці району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:

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

Порядок денний:

1. Про пошук спільних рішень щодо запобігання проявам актів вандалізму 
графіті на будівлях, спорудах та інших об’єктах (спікер керівник апарату 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Окатий О.В.).

2. Інформування про проведення заходів експертами компанії 0 1 /  щодо 
актуалізації стратегії розвитку Подільського району.

3. Про розгляд кандидатів наступних за рейтингом ІГС до складу Громадської 
ради.

4. Про розгляд поточних питань.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження питань порядку денного:

«за» - одноголосно.
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2. СЛУХАЛИ:

Кілінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду першого питания порядку денного, а саме: про пошук спільних рішень 
щодо запобігання проявам актів вандалізму графіті на будівлях, спорудах та 
інших об’єктах.

ВИСТУПИЛИ:

Окатий О.В., керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який привернув увагу присутніх до проблеми «нелегального» 
графіті. Прикладом нещодавнього «самовираження» стала будівля Подільського 
Центру надання адміністративних послуг (вул. Костянтинівська, 9/6), напис на 
якій варто розглядати радше, як прояв вандалізму, а не мистецький витвір. І !,е 
призводить до паплюження архітектурних, історичних пам’яток та значних 
матеріальних витрат в результаті завданої шкоди і як наслідок - негативного 
іміджу Подолу, який історично визначений культурним центром міс та Києва. 
Наголосив, що дана проблема пов’язана не тільки з естетичним виглядом 
історичних, архітектурних пам’яток та значними збитками, але насамперед 
актуальна тому, що за допомогою подібних написів здійснюється поширення 
наркотичних засобів та підвищення злочинності.

Олексієнко І.С., заступник голови ОСН «Комітет ради житлового масиву 
Виноградар», яка запропонувала членам Громадської ради розробити проект 
рішення Київської міської ради щодо шляхів боротьби та запобігання проявам 
вуличних написів на будівлях, спорудах та інших об ’єктах.

Спасіченко С.П., представник ГО «СОНЦЕ В ДОЛОНЯХ», яка запропонувала в 
якості шляхів вирішення проблеми розглянути варіанти компромісу -  дати 
можливість реалізовувати свої здібності на спеціально організованому 
тематичному фестивалі, а також провести просвітницьку діяльність в закладах 
освіти.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що порушить зазначене 
питання на засіданні Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 
ради (КМДА) та запропонував передати дане питання на розгляд до комітету з 
гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження 
культурної спадщини Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації для детального опрацювання.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити профільному комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх 
проблем, архітектури та збереження культурної спадщини Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації детально опрацювати



питання щодо боротьби та запобігання проявам актів вандалізму написів на 
будівлях, спорудах та інших об’єктах.
3. Порушити зазначене питання па засіданні Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (КМДА), із залученням Громадських 
рад при районних райдержадміністраціях міста Києва, з метою обговорення 
спільних шляхів розв’язання проблеми вуличних написів на будівлях, спорудах та 
інших об’єктах з подальшим розробленням відповідного проекту рішення 
Київської міської ради.

2. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду другого питання, а саме: інформування про проведення заходів 
експертами компанії GIZ щодо актуалізації стратегії розвитку Подільського 
району.

ВИСТУПИЛИ:

Стаднійчук О.М., представник компанії GIZ, яка розповіла про діяльність у 
рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та запросила всіх 
бажаючих до участі в першій хвилі громадських обговорень «Проблеми та 
ресурси Подільського району». Зазначила, що детально про подію можна 
дізнатись за посиланням: https://www.facebook.com/events/76Q23Q0 і 7641927/.

Усі присутні зацікавились заходом компанії GIZ та долучились до 
обговорення. Задавали питання про досвід експертів, можливість відвідування 
запланованих заходів, місткість приміщень для проведення Громадських 
обговорень, кінцеві результати, які очікуються після проведення Громадських 
обговорень та порядок їх впровадження.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду третього питання, а саме: про розгляд кандидатів наступних за 
рейтингом ІГС до складу Громадської ради.

ВИСТУПИВ:

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував перенести розгляд 
зазначеного питання на наступне засідання 1 'ромадської ради у зв'язку і

https://www.facebook.com/events/76Q23Q0
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необхідністю додаткового вивчення потенційних кандидатур та провести 
наступне засідання 21.11.201 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо перенесення питання про розгляд кандидатів наступних за рейтингом ІГС 
до складу Громадської ради на наступне засідання Громадської ради:

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Включити до порядку денного наступного засідання питання про розгляд 
кандидатів наступних за рейтингом ІГС до складу Громадської ради.
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 21 листопада 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради

Протокол вів

Тарас БІЛІНСЬКИИ

Олена ГЕОРПСІЇІ


