
ПРОТОКОЛ № 25 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 23.01.2019 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 9 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: представник ГО «ЖІНОЧА НАДІЯ» Гончар О.О., представники 
ГО «Клуб «Еней», БО «БФ «ВОЛНА» Пархоменко В.І. та Сарнацька А.В., 
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 впровадження ініціативи ГО «Клуб «Еней», БО «БФ «ВОЛНА» щодо 
профілактики та подолання проблем пов’язаних з вживанням наркотиків
2. Про вирішення організаційних питань роботи Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації
3. Про встановлення світлофору на перехресті вул. Оленівської та 
вул. Костянтинівської
4. Про розгляд поточних питань

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розпочати засідання з 
розгляду першого питання порядку денного, а саме: про впровадження ініціативи 
ГО «Клуб «Еней», БО «БФ «ВОЛНА» щодо профілактики та подолання проблем 
пов’язаних з вживанням наркотиків та надав слово доповідачу Пархоменко В.І.

Пархоменко В.І, представник ГО «Клуб «Еней», БО «БФ «ВОЛНА», яка 
наголосила на проблемі «зловживання та залежності» в українському суспільстві та 
розповіла про основні напрямки діяльності ГО «Клуб «Еней» та БО «БФ «ВОЛНА» 
в рамках подолання зазначеної проблеми. Запропонувала з метою профілактики та 
подолання проблем пов’язаних з вживанням наркотиків запровадити проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів для дітей та молоді на базі освітніх закладів 
та закладів соціального направлення Подільського району. Звернулась до членів 
Громадської ради з пропозицією підтримати просвітницьку ініціативу та сприяти її 
реалізації.
Усі присутні відзначили важливість піднятого питання.



ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо підтримки ініціативи ГО «Клуб «Еней» та БО «БФ «ВОЛНА» запровадити 
проведення інформаційно-просвітницьких заходів для дітей та молоді на базі 
освітніх закладів та закладів соціального направлення Подільського району з метою 
профілактики та подолання проблем пов’язаних з вживанням наркотиків

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати ініціативу ГО «Клуб «Еней» та БО «БФ «ВОЛНА» запровадити 
проведення інформаційно-просвітницьких заходів для дітей та молоді на базі 
освітніх закладів та закладів соціального направлення Подільського району з метою 
профілактики та подолання проблем пов’язаних з вживанням наркотиків. Доручити 
Скрипському В.В. спільно з Пархоменко В.І. підготувати лист до голови 
Подільської райдержадміністрації щодо можливості реалізації просвітницької 
ініціативи на базі освітніх закладів та закладів соціального направлення 
Подільського району.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
другого питання порядку денного про вирішення організаційних питань роботи 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який підняв питання про необхідність 
відновлення кількісного складу Громадської ради. Нагадав, що відповідно до 
розпорядження від 22.01.2018 №25 «Про внесення змін до розпорядження 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.06.2017 № 439 
«Про затвердження складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації» кількісний склад Громадської ради налічує дев’ятнадцять 
членів. На підставі аналізу відвідування засідань Громадської ради членами 
Громадської ради та відповідно до п.Ю Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації від 03.11.2017, на 
попередніх засіданнях було прийнято рішення виключити зі складу Громадської 
ради членів Громадської ради, які були відсутні більше двох разів підряд без 
поважних причин на засіданнях Громадської ради, а саме:

1. Кравченко Віктора Романовича, Громадська організація «ПРАВИЙ 
СЕКТОР ПОДІЛ» (протокол № 21 від 26.09.2018);

2. Мельника Ігоря Вікторовича, Громадська організація «Центр 
патріотичного виховання дітей та молоді «ЮНИЙ ПРИКОРДОННИК» (протокол 
№21 від 26.09.2018);

3. Войтенка Володимира Васильовича, благодійна організація «Київський 
міський благодійний фонд «ФУДБЕНК» (протокол № 22 від 24.10.2018);
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4. Войтенка Олександра Івановича, Громадська організація

«ПРІОРКА» (протокол № 22 від 24.10.2018).
Також нагадав, що було прийнято рішення включити до складу Громадської ради 
наступних за рейтинговим голосуванням кандидатів, які виявили бажання 
долучитися до її складу, відповідно до протоколу установчих зборів з формування 
нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації на 2017-2019 роки від 21 червня 2017 року, а саме:

1. Фортунатов Дмитро Петрович - ГО «Водно-моторний спортивно- 
фізкультурний клуб <<ВИДУБИЦЬКИЙ>> (протокол № 22 від 24.10.2018);

2. Масловський Микола Михайлович - Дитячий клуб «ІСКРА» (протокол 
№ 22 від 24.10.2018).
Підвів підсумок, що зважаючи на трагічні обставини, у зв’язку зі смертю 
Фортунатова Дмитра Петровича - ГО «Водно-моторний спортивно-фізкультурний 
клуб «ВИДУ БИЦЬКИЙ», необхідно розглянути наступних за рейтинговим 
голосуванням кандидатів, які виявили бажання долучитися до складу Громадської 
ради.
Запропонував розглянути кандидатуру Г ончар Олени Олегівни -  голови 
ГО «ЖІНОЧА НАДІЯ», яка виявила бажання долучитися до складу Громадської 
ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення до складу Громадської ради Гончар Олени Олегівни — 
ГО «ЖІНОЧА НАДІЯ»

«за» - одноголосно

Гончар О.О., голова ГО «ЖІНОЧА НАДІЯ», яка подякувала присутнім та 
запевнила, що готова до плідної співпраці.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який з метою вирішення проблеми 
кількісного складу Громадської ради та зважаючи на відсутність бажаючих 
долучитися до її складу запропонував скоротити склад Громадської ради з 
дев’ятнадцяти до сімнадцяти членів.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо скорочення складу Громадської ради з дев’ятнадцяти до сімнадцяти членів

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.
2. Включити до складу Громадської ради Гончар Олену Олегівну 
ГО «ЖІНОЧА НАДІЯ».
3. Скоротити склад Громадської ради з дев’ятнадцяти до сімнадцяти членів.



3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
третього питання порядку денного, а саме: про встановлення світлофору на 
перехресті вулиць Оленівської та Костянтинівської.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.В., заступник голови Громадської ради, який розповів про проблему 
відсутності світлофору на перехресті вул. Оленівської, 16 та вул. Костянтинівської, 
60 що спричиняє підвищену аварійну небезпеку. Наголосив на необхідності 
встановлення світлофору на зазначеному перехресті. Зазначив, що підготував 
відповідного листа до фахової установи стосовно необхідності встановлення 
світлофору на перехресті вул. Оленівської та вул. Костянтинівської.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Скрипського В.В. до відома.
2. Підтримати пропозицію Скрипського В.В. щодо встановлення світлофору на 
перехресті вул. Оленівської, 16 та вул. Костянтинівської, 60 і направити 
відповідного листа до фахової установи.

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

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голову Громадської ради, який наголосив, що відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 
Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, затвердженого головою Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації В. Мондриївським від 03 листопада 2017 року, Громадська рада готує 
та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. Закликав усіх присутніх, з 
метою підготовки звіту Громадської ради за 2018 рік, надати звіти роботи комітетів 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за 
2018 рік в електронному вигляді на електронну адресу відділу з питань внутрішньої 
політики та зв'язків з громадськістю:урга podilrda@kmda.gov.ua

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка на правах голови Комітету з питань 
регламенту доповіла про результати роботи комітету за 2018 рік.

Василещь Ю.В., член Громадської ради, який на правах голови Комітету з питань 
малозахищених верств населення та вимушених переселенців доповів про 
проведену роботу Комітетом у 2018 році.

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, який повідомив, що наразі триває обговорення проекту Плану 
заходів щодо реалізації в Подільському районі міста Києва у 2019 році Національної
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стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні,
запропонував членам громадської ради надати свої пропозиції до плану та розповів 
про можливості членів громадської ради в рамках зазначеного питання.
Також зробив оголошення про:
- відзначення 14.02.2019 Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та заходи з нагоди зазначеної пам’ятної дати;
- вшанування 29.01.2019 пам’яті Героїв Крут.
Додав, що детальну інформацію про заходи з нагоди пам’ятних дат можна отримати 
з сайту райдержадміністрації.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести наступне 
засідання Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації 06 лютого 2019 року о 15.00 в приміщенні райдержадміністрації, за 
адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Надати звіти роботи комітетів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації за 2018 рік в електронному вигляді на електронну 
адресу відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю: 
vpzg_podi lrda@kmda.gov. иа.
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 06 лютого- 2019 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради Т. Білінський

Протокол вів Ю. Козак
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