
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання Громадської ради

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 21.11.2018 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кабінет № 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 11 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 (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. Вступне слово голови Громадської ради, присвячене Дню Гідності та Свободи.

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

3. Про розгляд поточних питань.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження питань порядку денного:

«за» - одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував присвятити 
засідання Громадської ради Дню Гідності та Свободи та вшанувати 
громадянський подвиг всіх тих, хто не побоявся встати на захист демократії і 
боровся за права та національну гідність.
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Присутні ділились спогадами про те, якою ціною Україна отримала шанс стати 
справжньою європейською державою.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.

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

ВИСТУПИВ:

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував внести на 
голосування кандидатуру Фортунатова Дмитра Петровича, члена громадської 
організації «Водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб «ВИДУБИЦЬКИЙ», 
до складу Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо включення до складу Громадської ради Фортунатова Дмитра Петровича, 
члена громадської організації «Водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб 
«ВИДУБИЦЬКИЙ»:

«за» - 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

ВИСТУПИВ:

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який довів інформацію, що кандидати 
наступні за рейтингом ІГС до складу Громадської ради Король Андрій 
Андрійович, представник громадського формування з охорони громадського 
порядку та державного кордону «ЛІВИЙ БЕРЕГ» та Островська Карина 
Вадимівна, представник благодійної організації «Благодійний фонд «ФОНД 
ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ» відмовились від призначення до складу 
Громадської ради. Запропонував розглянути інших кандидатів наступних за 
рейтингом ІГС до складу Громадської ради на наступному засіданні Громадської 
ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Включити до складу Громадської ради Фортунатова Дмитра Петровича, члена 
громадської організації «водно-моторний спортивно-фізкультурний клуб 
«ВИДУБИЦЬКИЙ»;

ВИСТУПИЛИ:
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2. Включити до порядку денного наступного засідання питання про розгляд 
кандидатів наступних за рейтингом ІГС до складу Громадської ради.

3. СЛУХАЛИ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Коваленко О.Л., заступник голови Громадської ради, який довів інформацію про 
Всеукраїнський тиждень права (з 04 по 10 грудня поточного року) та 
запропонував провести в навчальних закладах Подільського району освітньо- 
виховний конкурс «Права дітей» у форматі «брейн-ринг». Зазначив, що відповідні 
листи на ім’я голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
та на ім’я начальника управління освіти Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації вже підготовлено.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував підтримати 
ініціативу щодо проведення в навчальних закладах Подільського району освітньо- 
виховного конкурсу «Права дітей» та направлення відповідних листів.

Спасіченко С.П., член громадської організації «Сонце в долонях», яка довела 
інформацію про необхідність встановлення світлофора на вулиці Хорива у зв’язку 
із значним транспортним навантаженням на зазначену вулицю, що обумовлено 
зміною організації руху автомобільного транспорту внаслідок введення 
пішохідної зони в центрі Подолу.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який повідомив, що цим питанням вже 
займаються відповідні компетентні органи.

Дума В.М., член благодійного фонду «Безпека Нації», який довів інформацію від 
Громадської організації «Всеукраїнське Бюро з питань захисту екології та 
здоров’я» про видобуток піску ПАТ «Київський річковий порт» на території 
Ново-Українського родовища. Зазначив, що активісти Громадської організації 
«Всеукраїнське Бюро з питань захисту екології та здоров’я» з 20.11.2018 
проводять мирне зібрання щодо захисту довкілля від протиправного нанесення 
шкоди за адресою вул. Електриків 12, біля офісу ПАТ «Київський річковий порт».

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував внести на 
голосування питання про створення робочої групи на чолі з головою комітету з 
питань містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та 
інфраструктури Думою В.М. для з’ясування законності видобутку піска 
ПАТ «Київський річковий порт» на території Ново-Українського родовища. До 
робочої групи включити члена Громадської ради Васильця Ю.В. та залученого 
експерта Калько Д.О.
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Щодо створення робочої групи у складі голови комітету з питань містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури на чолі з 
головою комітету з питань містобудування, благоустрою, розвитку 
підприємництва, торгівлі та інфраструктури Думою В.М. для з’ясування 
законності видобутку піска ПАТ «Київський річковий порт» на території Ново- 
Українського родовища. До робочої групи включити члена Громадської ради 
Васильця Ю.В. та залученого експерта Калько Д.О.:

«за» - одноголосно.

Василець Ю.В., член громадської організації «УКРАЇНА. ВОЛЯ. ЖИТТЯ», який 
довів інформацію про гаражний кооператив «Барвінок» на території якого на 
місці одноповерхового гаража збудовано триповерхову будівлю 
(пров. Квітневий, 1).
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував внести на 
голосування питання про створення робочої групи для з’ясування законності 
будівництва багатоповерхових будівель на території гаражного кооперативу 
«Барвінок» (пров. Квітневий, 1) у складі Васильця Ю.В., Думу В.М. та у разі 
необхідності залучених експертів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо створення робочої групи для з’ясування законності будівництва 
багатоповерхових будівель на території гаражного кооперативу «Барвінок» (пров. 
Квітневий, 1) у складі Васильця Ю.В., Думу В.М. та у разі необхідності залучених 
експертів.:

«за» - одноголосно.

Василець Ю.В., член громадської організації «УКРАЇНА. ВОЛЯ. ЖИТТЯ», який 
довів інформацію про необхідність проведення інформаційно-просвітницької 
роботи в освітніх закладах проти вживання наркотичних засобів.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував підтримати 
зазначену ініціативу та вирішити це питання з управлінням освіти Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

Масловський М.М., співголова дитячої громадської організації дитячий клуб 
«ІСКРА», який довів інформацію про відсутність фінансування дитячої 
громадської організації дитячий клуб «ІСКРА» після того як ця організація 
виграла конкурсний відбір громадських організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва у 2018 році.

Георгієш О.В., в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, яка

ГОЛОСУВАЛИ:
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запитала Масловського М.М. чи звертався він з цього приводу до управління 
праці Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та яку відповідь 
отримав.

Масловський М.М. не зміг надати вичерпну відповідь.

Члени Громадської ради долучились до обговорення цього питання та 
порекомендували Масловському М.М. звернутися з цього питання до управління 
праці Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за детальними 
роз’ясненнями.

Хавратенко О.О., член громадської організації «Відродження КИЄВОПОДІЛ», 
який довів інформацію про плани реконструкції даху Житнього ринку та 
проблеми, які з цим повязані.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розглянути це 
питання на засіданні профільного комітету Громадської ради з гуманітарних 
питань, культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження культурної 
спадщини.
Коваленко O.JL, заступник голови Громадської ради, який довів інформацію про 
проведення фотовиставки «Життя як воно Є!» з ЗО листопада по 14 грудня 2018 
року в будівлі інформагентства УКРІНФОРМ, яка присвячена:

-5-й річниці ратифікації Європейської конвенції про захист домашніх тварин;
- Всесвітньому дню домашніх тварин.

Георгієш О.В., в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, яка 
довела таку інформацію:
- на виконання Указу Президента України «Про відзначення у 2018 році Дня 
Гідності та Свободи» голова Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Віктор Смирнов затвердив План заходів з нагоди відзначення Дня 
Гідності та Свободи у Подільському районі м. Києва (детально про захід можна 
дізнатись за посиланням: https://podil.kyivcity.gov.Ua/news/l 1873.html);
- до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років у столиці відбудуться поминальні 
панахиди, жалобні заходи та традиційна акція «Засвіти свічку» (детально про 
подію можна дізнатись за посиланням: https://podil.kyivcity.gov.ua/news/ 
11919.html);
- 20-22 листопада 2018 року у Подільському районі триватимуть масштабні 
командно-штабні навчання рятувальних служб. Запропонувала з розумінням 
ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання 
загальноміських навчань (детально про захід можна дізнатись за посиланням: 
https://podil.kyivcity.gov.ua/news/! 1898.html).

https://podil.kyivcity.gov.Ua/news/l
https://podil.kyivcity.gov.ua/news/
https://podil.kyivcity.gov.ua/news/
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1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочі групи у складі комітету з питань містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури для 
з’ясування законності:

- видобутку піска ПАТ «Київський річковий порт» на території Ново- 
Українського родовища;

- будівництва трьохповерхової будівлі в гаражному кооперативі «Барвінок» за 
адресою провулок Квітневий, 1.

3. 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 планів реконструкції даху Житнього ринку та проблеми, які з цим 
пов’язані.

4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 05 грудня 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

ВИРІШИЛИ:

Голова Громадської ради 

Протокол вела

Тарас БІЛІНСЬКИЙ 

Олена ГЕОРГІЄШ


