
ПРОТОКОЛ № 5
засідання Громадської ради 

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

Дата. 02.10.2019 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, актова зала)

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

Присутні: 8 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).

Порядок денний:
1. Про стан виконання доручень 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;
2. Про розподіл і утримання житла в гуртожитках та використання 
гуртожитків у Подільському районі м. Києва;
3. Про управління комунальним майном, переданого до сфери управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, та основні
показники використання майна комунальної власності територіальної громади
м. Києва, що передано до сфери управління Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації;
4. Про взаємодію патрульної поліції та громади;
5. Прорізне.

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про стан 
виконання доручень 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. Зазначив, що у зв’язку з відсутністю 
члена громадської ради Думи В.М., якому було доручено опрацювання даного 
питання, його розгляд доведеться перенести на наступне засідання.
Усі присутні підтримали пропозицію голови Громадської ради.
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ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.
2. Перенести розгляд 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 на наступне засідання.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання, а саме: про розподіл і утримання житла в гуртожитках та 
використання гуртожитків у Подільському районі м. Києва. Зазначив, що дане 
питання включено до порядку денного згідно з Планом роботи Громадської 
ради. У зв’язку з відсутністю члена громадської ради Думи В.М., якому було 
доручено опрацювання даного питання, запропонував з метою ретельної 
підготовки, розглянути його в робочому порядку Комітету з питань житлово- 
комунального господарства.
Усі присутні підтримали пропозицію голови Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.
2- Доручити голові Комітету з питань житлово-комунального господарства 
Чепелю М.І. спільно з Думою В.М. опрацювати питання про розподіл і 
утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків у Подільському 
районі м. Києва в рамках роботи комітету та доповісти про результати на 
наступному засіданні.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього питання, а саме: про управління комунальним майном, переданого до 
сфери управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
та основні показники використання майна комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, що передано до сфери управління 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Зазначив, що дане 
питання включено до порядку денного згідно з Планом роботи Громадської 
ради. У зв’язку з відсутністю члена громадської ради Думи В.М., якому було 
доручено опрацювання даного питання, запропонував з метою ретельної 
підготовки, розглянути його в робочому порядку Комітету з питань житлово- 
комунального господарства.
Усі присутні підтримали пропозицію голови Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.
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2. Доручити голові Комітету з питань житлово-комунального господарства 
Чепелю М.І. спільно з Думою В.М. опрацювати питання про управління 
комунальним майном, переданого до сфери управління Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, та основні показники використання майна 
комунальної власності територіальної громади м. Києва в рамках роботи 
комітету та доповісти про результати на наступному засіданні.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
четвертого питання, а саме: про взаємодію патрульної поліції та громади. 
Зазначив, що взаємодію успішно налагоджено. Дане питання буде 
систематично розглядатись на наступних засіданнях з урахуванням графіка 
роботи та завантаженості представників патрульної поліції.
Усі присутні засвідчили зацікавленість у подальшій плідній взаємодії 
Громадської ради з патрульною поліцією.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.
2. Продовжити подальшу взаємодію Громадської ради з патрульною 
поліцією.

5. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
п’ятого питання, а саме: про різне.

ВИСТУПИЛИ:
Георгієш О.В., в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики та
зв язків з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації, яка зазначила, що з метою забезпечення відкритості, публічності,
підвищення рівня інформованості та покращення можливостей співпраці з
територіальною громадою міста Києва 3 жовтня 2019 року о 12.00 голова
Подільської районної в місті Києві ‘Державної адміністрації Віктор Смирнов
прозвітує про роботу Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації за перше півріччя 2019 року та плани на 2019-2020 роки.
Запросила членів Громадської ради на захід, за адресою: Контрактова площа, 2,
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, III поверх, актова 
зала.
Також ознайомила присутніх із запланованими на жовтень заходами з нагоди 
державних свят і пам’ятних дат та запросила присутніх до участі. Зауважила, 
що вся інформація стосовно проведення районних та міських заходів 
висвітлена на офіційному вебсайті райдержадміністрації.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який в котре запросив усіх 
присутніх відвідати Форум організацій громадянського суспільства «Київ -
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столиця діалогу» у Подільському районі м. Києва, який відбудеться 3 жовтня 
2U19 року за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 7ІД.

Георгієш О.В., в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики та 
звязків з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, яка зробила оголошення, що з метою дотримання принципу 
публічності та прозорості під час бюджетного процесу шляхом інформування 
громадськості з питань бюджетної політики, складання, розгляду, затвердження 
та виконання місцевого бюджету, а також відповідно до частини другої статті 5 
Бюджетного регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 16 травня 201 9  року 9 0 3 /7 5 5 9 , Подільська районна в 
місті Києві державна адміністрація пропонує до розгляду інвестиційні 
пропозиції, сформовані до проекту Програми економічного і соціального 
розвитку міста Києва на 2 020  -2022  роки в частині ремонтів та відновлення 
об єктів комунальної власності, які перебувають в управлінні Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації:
- Пропозиції до проекту програми капітального ремонту на 202 0  - 2022  роки;
- Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 202 0  - 2022  
роки.
Звернула увагу присутніх, що надсилати свої конструктивні бачення та 
пропозиції необхідно на E-m ail: гШjo d ilr d a @ k m d a .g o v .u a  із зазначенням назви 
об єктів, адреси, видів робіт, які обов’язково будуть розглянуті та опрацьовані 
щодо можливості їх врахування під час формування проекту Програми 
економічного і соціального розвитку міста Києва на 202 0  -2022  роки та проекту 
бюджету міста Києва на 2 02 0  рік. Також зауважила, що термін подання 
пропозицій до 16 .10 .2019 , за консультацією можна звертатись до фінансового 
управління району за тел. 4 2 5 -8 0 -8 0 , 482 -5 1 -7 1 . Окрім того, зазначила, що вся 
інформація розміщена на офіційному вебсайті райдержадміністрації за 
посиланням: h ttp s://p od il.k yivcity .gov .ua/n ew s/13997.h tm l та роздала інформацію 
в друкованому вигляді усім присутнім.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, якого схвилювала відсутність 
Думи В.М., якому було доручено опрацювати переважну більшість питань 
порядку денного та доповісти про результати. Запропонував доручити 
Спасіченко С.П. перевірити відвідування засідань членами Громадської ради та 
доповісти про результати на наступному засіданні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію всіх, хто виступив до відома.
2. Доручити Спасіченко С.П. перевірити відвідування засідань членами 
Громадської ради та доповісти про результати на наступному засіданні.
3. Провести наступне засідання Громадської ради о 15.00 16 .10 .2019  в каб. 9 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та розглянути 
питання відповідно до Плану роботи Громадської ради та прийнятих рішень:

mailto:jodilrda@kmda.gov.ua
https://podil.kyivcity.gov.ua/news/13997.html
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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 (питання 
перенесено з попереднього засідання);
- про розподіл і утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків у 
Подільському районі (питання перенесено з попереднього засідання);

про управління комунальним майном, переданого до сфери управління 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, основні показники 
використання майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, 
що передано до сфери управління Подільської райф*юї в місті Києві державної 
адміністрації (питання перенесено зіпопереднього^засідання).

Голова Громадської ради

Протокол вела

Тарас БІЛІНСЬКИЙ

Олена ГЕОРГІЄШ


