
ПРОТОКОЛ № 14 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 21.02.2018 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 14 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.

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 роботи робочої групи з забудови за адресою: 
м. Київ, вул. Вишгородська, 47-Ж

2. Про відновлення районних рад в місті Києві
3. Про започаткування святкування Дня Подолу
4. Про розгляд поточних питань (про питання проведення громадських слухань; 

про питання пов’язані із забудовою на Андріївському узвозі; про Парк 
моряків, про звіти комітетів)

ВИСТУПИЛИ:
Дума В.М., член Громадської ради, який на правах голови комітету з питань 
містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури 
доповів про перші результати роботи комітету, а саме про створення і проведення 
засідань робочих груп із забудови по вул. Вишгородській, 47-Ж та по 
вул. Золочівській, 39-А. Зокрема, зазначив, що Чернишенко Н.С. виявила бажання 
приєднатися до складу комітету.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення Чернишенко Н.С. до складу комітету з питань'-містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури.

«за» - одноголосно.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який прокоментував ситуацію щодо 
надходження скарги у результаті його палкого висловлювання у соціальній мережі у



і 2 

бік активістів, які відстоювали зелену зону на Золочівській, З 9-А. Зазначив, що 
активісти звинувачують його у зведенні наклепу та вимагають публічних вибачень. 
Наголосив, що зважаючи на конфліктну ситуацію не змінить своєї думки.

Дума В.М., член Громадської ради, який зачитав відповідь на запит до Київської 
місцевої прокуратури №7 щодо законності здійснення будівельних робіт по 
вул. Хорива, 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Включити Чернишенко Н.С. до складу комітету з питань містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури.
3. Доручити Думі В.М. з метою ефективної роботи комітету з питань 
містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури 
підготувати лист щодо запрошення представника поліції на чергове засідання 
робочої групи комітету.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
другого питання порядку денного про відновлення районних рад міста Києва.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що в котре піднімає 
питання відновлення районних рад в місті Києві. Наголосив на необхідності 
відновлення районних рад в рамках децентралізації. Повідомив, що Громадська рада 
при КМДА ініціювала створення робочої групи з питання відновлення районних рад 
в місті Києві. Закликав підтримати дану ініціативу.

Члени громадської ради не мали заперечень та підтримали ініціативу щодо 
перспективи відновлення районних рад в місті Києві.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
другого питання порядку денного про започаткування святкування Дня Подолу.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував започаткувати 
святкування Дня Подолу. Зазначив, що вже неодноразово намагався з ’ясувати дане 
питання шляхом пошуків інформації та історичних фактів щодо можливої дати 
відзначення свята.
До обговорення долучились усі присутні. Висловлювали свої пропозиції та 
наводили історичні факти. Дійшли згоди щодо необхідності створення робочої 
групи з питання започаткування Дня Подолу. Визначили дієвий варіант - доручити



з
вирішення організаційних питань та дослідження фактів з історії заснування 
Подільського району голові комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх 
проблем, архітектури та збереження культурної спадщини, з метою надання 
конкретних пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо започаткування святкування Дня Подолу.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.
2. Доручити вирішення організаційних питань та дослідження фактів з історії 
заснування Подільського району голові комітету з гуманітарних питань, культурно- 
освітніх проблем, архітектури та збереження культурної спадщини, з метою надання 
конкретних пропозицій Мельнику І.В.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
поточних питань порядку денного.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який, у зв’язку із масовими забудовами, 
підняв питання щодо відновлення проведення громадських слухань з метою 
уникнення конфліктних ситуацій між громадськістю та забудовниками.

Афіндуліді С.І., член Громадської ради, який пояснив, що такий процес загальмує 
розбудову та розвиток міста в цілому.

Рутковська O.A., на правах експерта долучилася до дискусії та запропонувала до 
наступного засідання детально розібратися в ситуації. З цією метою було прийнято 
одноголосне рішення створити робочу групу у складі членів громадської ради 
Афінуліді С.І. і Мельника І.В. та залучених експертів Рутковської O.A. і 
Білецького В.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення робочої групи з опрацювання питання щодо відновлення 
громадських слухань.

«за» - одноголосно.

На засідання завітав Картавенко В.Я., представник Ради ветеранів ВМФ, який вже 
неодноразово звертався за допомогою до членів Громадської ради з питання 
Історико-меморіального комплексу «Парк Моряків» на Рибальському півострові у 
м. Києві, а саме загрози будівництва на території комплексу 22-поверхової будівлі.



Усі члени Громадської ради з розумінням поставились до проблеми та пообіцяли 
активізувати зусилля у напрямку вирішення даної проблеми.

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка на правах голови комітету з питань 
регламенту проаналізувала ситуації стосовно надання комітетами звітів про роботу. 
Звернулась до всіх присутніх з пропозицією надсилати свої звіти в електронному 
вигляді для подальшого висвітлення на офіційному веб-сайті Подільської РДА в

4

Гребенчукова A.C., член Громадської ради, яка подякувала тим хто взяв участь у 
акції донорства, яку проводила Подільська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України у м. Києві. Але наголосила, що очікувала більшої 
кількості бажаючих здати кров. Також зазначила, що Подільська районна 
організація Товариства Червоного Хреста України у м. Києві відзначає 22 роки з 
моменту заснування.

Усі члеци Громадської ради щиро привітали Гребенчукову A.C.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу з питання можливості відновлення громадських слухань 
щодо намірів забудови у складі членів громадської ради Афінуліді С.І. і 
Мельника І.В. та залучених експертів Рутковської O.A. й Білецького В.В.
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 07 березня 2018 року о 15.00. в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

рубриці «Громадська рада».

Г олова Г ромадської ради

Протокол вела О. Георгієш

Т. Білінський


