
ПРОТОКОЛ № 16
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 21.03.2018 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 17 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

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

Засідання розпочалось із висловлення підтримки людям із синдромом Дауна. Для 
цього члени Громадської ради одягнули яскраві пов’язки на руки як символ 
додаткової хромосоми.

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

Порядок денний:
1. Про відвідування членами Громадської ради засідань
2. Про цадання звітів головами комітетів для висвітлення у рубриці «Громадська 
рада» на сайті Подільської райдержадміністрації
3. Про висвітлення питань по Старому Подолу («Проект Нова Контрактова», доля 
Гостинного двору, підписаний Меморандуму про запуск проекту інтегрованого 
розвитку Старого Подолу між громадськими активістами та представниками медіа 
та його значення для територіальної громади району)
4. Про розгляд поточних питань

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розпочати засідання з 
розгляду питання по Старому Подолу (Проект «Нова Контрактова», доля 
Гостинного двору, підписаний Меморандуму про запуск проекту інтегрованого 
розвитку Старого Подолу між громадськими активістами та представниками медіа 
та його значення для територіальної громади району) та надав слово доповідачеві. 
Рутковська O.A., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», яка висловила 
власну думку щодо проекту «Нова Контрактова» та звернула увагу присутніх на 
його недоліки, зокрема, на те, що не враховано статус території Старого Подолу, а 
це -  державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ», що 
передбачає будівельні обмеження. Наголосила, що вкотре було проігноровано думку



громадськості, а про факт підписання Меморандуму про запуск проекту 
інтегрованого розвитку Старого Подолу між громадськими активістами та 
представниками медіа, переважна більшість мешканців району дізналась лише зі 
ЗМІ.
Петрощук Є., координатор проекту «Нова Контрактова», який розповів про проект 
та історію його розробки. Зазначив, що проект є відкритим, а з усіма етапами та 
подробицями можна ознайомитись на сайті проекту «Нова Контрактова» та сторінці 
в соціальній мережі фейсбук. Зазначив, що наразі триває збір пропозицій та 
запросив до участі усіх зацікавлених та небайдужих.

До обговорення долучились усі присутні. Свою громадянську позицію висловили 
активісти району: Ройтман О.С., Кустова В.В., Сінгер I.A., Духовичний Г.С., 
Хавратенко О.О., Білецький О.О. та інші.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який підсумував усі пропозиції та 
запропонував створити робочу групу із збереження та розвитку Києво-Подолу до 
складу якої включити усіх бажаючих фахівців з даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення робочої групи із збереження та розвитку Києво-Подолу до складу 
якої включити усіх бажаючих фахівців з даного питання.

«за» - 16 
«проти» - 1 
«утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу із збереження та розвитку Києво-Подолу до складу якої 
включити усіх бажаючих фахівців з даного питання.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
першого питання порядку денного про відвідування членами Громадської ради 
засідань.

ВИСТУПИЛИ:
Чернишенко Н.С., член громадської ради, яка на правах члена регламентного 
комітету, проаналізувала ситуацію щодо відвідування членами Громадської ради 
засідань та зазначила, що до деяких членів є питання стосовно періодичної 
відсутності на засіданнях.
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який наполіг на необхідності проведення 
засідання регламентного комітету з метою розгляду питань відвідування членами 
Громадської ради засідань та обґрунтування причин відсутності. Наголосив, що всі 
члени Громадської ради мають запам’ятати, що засідання проводяться кожної 
першої та третьої середи місяця.
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з

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. та Чернишенко Н.С. до відома.
2. Провести засідання регламентного комітету з метою розгляду питань 
відвідування членами Громадської ради засідань та обґрунтування причин 
відсутності.
3. Проводити засідання Громадської ради кожної першої та третьої середи місяця 
без додаткових узгоджень та попереджень.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
другого питання порядку денного про надання звітів головами комітетів для 
висвітлення у рубриці «Громадська рада» на сайт Подільської райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка повідомила, що на прохання членів Громадської ради було 
створено підрубрику «Робота комітетів Громадської ради» у рубриці «Громадська 
рада» на офіційному веб-сайті Подільської райдержадміністрації, де кожен комітет 
має можливість висвітлювати свою роботу. Запропонувала надавати свою 
інформацію до відділу для висвітлення.
Чернишенко Н.С., член громадської ради, яка на правах члена регламентного 
комітету, проаналізувала ситуацію, щодо кількості наданих звітів та закликала голів 
комітети, які ще не подали звіти, активізувати свої зусилля.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.

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

ВИСТУПИЛИ:
Дума В.М., член Громадської ради, який на правах голови комітету з питань 
містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури 
повідомив про бажання долучитися до роботи комітету в якості експерта 
громадянки Кравченко Д.А. та надав пакет документів.
Мельник І.В., член громадської ради, який на правах голови комітету з 
гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження 
культурної спадщини доповів про результати дослідження ■ фактів з історії 
заснування Подолу з метою визначення можливої дати відзначення Дня Подолу. 
Зазначив, що згідно з літописом, з 1802 року - часу повернення місту 
Магдебурзького права і до 1917 року «День Подолу» відзначали 14 серпня.

Усі присутні зацікавились розповіддю про історію Подолу та долучились до 
обговорення.
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Хавратенко О.О., член громадської організації «ВІДОРОДЖЕННЯ 
«КИЄВОПОДІЛ», який звернув увагу присутніх на загрозливу ситуацію пов’язану з 
будівлею Житнього ринку.
Картавенко В.Я., мешканець району, 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 
недоцільного будівництва на території комплексу. Розповів, щодо перебігу останніх 
подій та результатів напрацювань.
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який попросив Картавенка В.Я. передати 
всю інформацію та наявну документацію голові комітету з гуманітарних питань, 
культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження культурної спадщини 
Мельнику І.В. Запропонував провести окреме засідання з даного питання у форматі 
публічного обговорення за участю усіх зацікавлених сторін та відповідних фахівців. 
Усі члени Громадської ради з розумінням поставились до проблеми та підтримали 
необхідність здійснення рішучих дій у напрямку вирішення даної проблеми.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Залучити до роботи комітету з питань містобудування, благоустрою, розвитку 
підприємництва, торгівлі та інфраструктури в якості експерта громадянку 
Кравченко Д.А.
3. Доручити голові комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, 
архітектури та збереження культурної спадщини Мельнику І.В. організувати 
проведецня окремого засідання з питання подальшої долі Історико-меморіального 
комплексу «Парк Моряків» у форматі публічного обговорення із усіма 
зацікавленими сторонами та відповідними фахівцями.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 04 квітня 2018 року о 15.00. в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради Т. Білінський

Секретар Громадської ради


