
ПРОТОКОЛ № 4
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
на 2019 -  2021 роки

Дата: 18.09.2019 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович, голова Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Секретар: Козак Юрій Олександрович, начальник відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Присутні: 8 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 Козак Ю.О.

Запрошені: старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління 
патрульної поліції у м. Києві, старший лейтенант поліції Занюк Лідія 
Борисівна; представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація 
додається).

Порядок денний:
1. Про затвердження Плану роботи на 2019 рік Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки.
2. Про взаємодію патрульної поліції та громади.
3. Про проблеми паркування та збереження особистого транспорту 
мешканців Подільського району м. Києва.
4. Про сприяння у вирішенні питань пов’язаних з діяльністю органів 
самоорганізації населення Подільського району м. Києва.
5. Про питання, які пропонуються до розгляду на районному Форумі 
організацій громадянського суспільства «Київ -  столиця діалогу».
6. Про різне.

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про 
затвердження Плану роботи на 2019 рік Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки та 
запропонував присутнім обговорити проект зазначеного Плану.
Усі присутні взяли участь у ході обговорення Плану роботи.

1. СЛУХАЛИ:
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ГОЛОСУВАЛИ:
щодо затвердження Плану роботи на 2019 рік Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки:

«за» - одноголосно.

ВИСТУПИЛИ:
Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, як секретар Громадської ради зазначив, що всі питання, які 
включені до плану роботи на 2019 рік Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки повинні 
своєчасно розглядатися на засіданнях Громадської ради та її комітетів. За 
результатами розгляду Громадською радою приймається відповідне рішення, 
яке доводиться до відома членів Громадської ради на наступному засіданні.

Спасіченко С.П., як голова комітету Громадської ради з питань регламенту 
зазначила, що всі питання будуть включені до звіту про роботу Громадської 
ради і запропонувала присутнім відповідально виконувати завдання 
Громадської ради.
Крім того, вона нагадала присутнім про відповідальність за пропуски засідань 
Громадської ради без поважних причин.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Затвердити План роботи на 2019 рік Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки та 
забезпечити його виконання.
3. Розглядати на кожному засіданні Громадської ради першим питанням стан 
виконання доручень (завдань) Громадської ради.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В*, голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання, а саме: про взаємодію патрульної поліції та громади.
Він довів, що на засіданні присутня старший лейтенант поліції Занюк Лідія 
Борисівна, старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління 
патрульної поліції у м. Києві та надав їй слово.

Занюк Л.Б. ознайомила членів Громадської ради з основними засадами 
взаємодії поліції та громади - Community Policing.
Із запропонованої презентації присутні дізналися, що Community Policing -  це 
постійна взаємодія поліції з населенням та місцевою владою заради спільного 
безпечного простору, яка побудована на принципах постійної комунікації. Аби 
поліція могла ефективно контролювати ситуацію на ввіреній території, 
потрібно врахувати потреби мешканців, а, отже, індивідуальний підхід вкрай 
необхідний. Поліція, переконуючи громадськість взяти на себе частку
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відповідальності за загальну якість життя у районі чи населеному пункті, в 
свою чергу, має чути громаду і діяти відповідно до її вимог та інтересів. 
Досягнення ж порозуміння та партнерських відносин між поліцією та 
суспільством можливе лише за умови обопільної довіри.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючої до відома.
2. Включити в порядок денний наступного засідання Громадської ради 
питання про взаємодію патрульної поліції та громади.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього питання, а саме: про проблеми паркування та збереження особистого 
транспорту мешканців Подільського району м. Києва. Він запропонував для 
вивчення цього питання створити робочу групу, яку очолить Дума В.М., голова 
комітету з питань містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, 
торгівлі та інфраструктури, та розглянути питання на засіданні цього комітету. 
Заперечень не було.

ВИРІШИЛИ:
створити робочу групу з проблеми паркування та збереження особистого 
транспорту мешканців Подільського району м. Києва, яку очолить Дума В.М., 
голова комітету з питань містобудування, благоустрою, розвитку 
підприємництва, торгівлі та інфраструктури, та розглянути зазначене питання 
на засіданні цього комітету.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
четвертого питання, а саме: про сприяння у вирішенні питань пов’язаних з 
діяльністю органів самоорганізації населення Подільського району м. Києва. 
Він, як голова комітету з питань самоврядування, агломерації, децентралізації, 
протидії корупції, прав людини та законності, повідомив, що запросить 
керівників органів самоорганізації населення Подільського району м. Києва на 
найближче засідання для обговорення проблемних питань.
Пропозиція була підтримана всіма присутніми.

ВИРІШИЛИ:
запросити керівників органів самоорганізації населення Подільського району 
міста Києва на найближче засідання для обговорення проблемних питань.

5. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
п’ятого питання, а саме: про питання, які пропонуються до розгляду на 
районному Форумі організацій громадянського суспільства «Київ -  столиця 
діалогу».



Він повідомив, що 26.09.2019 у Подільському районі заплановано проведення 
районного Форуму організацій громадянського суспільства «Київ — столиця 
діалогу» (час уточнюється, готель Амарант, вул. Костянтинівська, 7ІД), де він 
планує взяти участь, як голова Громадської ради та запросив всіх присутніх 
взяти участь у заході.

ВИСТУПИЛИ:
Дума В.М., член Громадської ради та благодійної організації «Благодійний 
фонд «БЕЗПЕКА НАЦІЇ», довів до присутніх питання, які були запропоновані 
для обговорення на Форумі організацій громадянського суспільства «Київ -  
столиця діалогу» комунальним підприємством по утриманню зелених 
насаджень Подільського району м. Києва:

- створення підрозділу муніципальної поліції, який буде контролювати 
порядок та збереження комунального майна міста;

- визначення межі заборони забудов на території зеленої зони. Доручення 
Головному управлінню земельних ресурсів встановити зазначену межу;

- посилення відповідальності та підвищення штрафів за викрадення 
зелених насаджень та іншого майна;

- встановити в зонах відпочинку парків, скверів вільного доступу до 
Інтернету, облаштування вільних зон Wi-Fi.

Запропонував доручити комітету з питань містобудування, благоустрою, 
розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури, долучити профільних 
експертів та надати відповідне обґрунтування та рекомендації по зазначеним 
питанням (термін виконання до 23.09.2019). Для подальшого оперативного 
інформування громадськості, визначити відповідальну особу (члена 
громадської ради) проінформувати про своє рішення відповідні підрозділи РДА 
та направити копію протоколу відповідним адресатам разом з контактами 
відповідальної особи.
Пропозиція була підтримана всіма присутніми.

ВИРІШИЛИ:
доручити комітету з питань містобудування, благоустрою, розвитку 
підприємництва, торгівлі та інфраструктури, долучити профільних експертів та 
надати відповідне обґрунтування та рекомендації по зазначеним питанням 
(термін виконання до 23.09.2019). Для подальшого оперативного інформування 
громадськості, визначити відповідальну особу (члена громадської ради) 
проінформувати про своє рішення відповідні підрозділи РДА та направити 
копію протоколу відповідним адресатам разом з контактами відповідальної 
особи.

6. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
шостого питання, а саме: про різне.
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ВИСТУПИЛИ:
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Грєбєнчукова A.C., член Громадської ради, яка довела до присутніх 
інформацію про проведення 27.09.2019 сімейного свята «Фестиваль безпеки та 
здоров я» на Контрактовій площі та запросила долучитися до організації та 
проведення заходу.
Всі присутні взяли участь в обговоренні.

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю довів інформацію про заходи з нагоди свят та пам’ятних дат , які 
заплановано провести в Подільському районі протягом вересня та запросив 
присутніх до участі.
Крім того, як секретар Громадської ради, він довів до присутніх перелік питань, 
які виносяться на засідання наступної громадської ради 02.10.2019.

Жерліцина Ю.В., представник Центру комунікації та інформації, довела до 
присутніх компанії, які планує провести Центр комунікації та інформації.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради о 15.00 02.10.2019 в каб. 9 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та розглянути такі 
питання:

- про стан виконання доручень (завдань) Громадської ради стосовно 
проблем паркування та збереження особистого транспорту мешканців 
Подільського району м. Києва та сприяння у вирішенні питань пов’язаних з 
діяльністю органів самоорганізації населення Подільського району м. Києва;

- про розподіл і утримання житла в гуртожитках та використання 
гуртожитків у Подільському районі м.Києва;

про управління комунальним майном, переданого до сфери управління 
Подільській районної в місті Києві державно)/ адміністрації, та основні 
показники використання майна комунальної власності територіальної громади 
м. Києва, що передано до сфери управління ш тльській районної в місті Києві 
державної адміністрації; , /

- про взаємодію патрульної Поліції та громади;
- про різне. \ Z  /у

Г олова Громадської ради j  у \ Тарас БІЛІНСЬКИЙ

Секретар Громадської ради Юрій КОЗАК


