
ПРОТОКОЛ № 26 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

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

Головуючий: Скрипський Валерій Романович 

Секретар: Козак Юрій Олександрович

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

1. СЛУХАЛИ:

Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який розпочав 
засідання Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. 
Оголосив порядок денний.

Порядок денний:
1. Про вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, які проживали (навчались) в 
Подільському районі.
2. Про встановлення світлофору на перехресті вул. Оленівської та 
вул. Костянтинівської.
3. Про вирішення організаційних питань роботи Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
4. Про розгляд поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який запропонував 
розпочати засідання з розгляду першого питання порядку денного, а саме: про 
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, які проживали (навчались) в 
Подільському районі та надав слово доповідачу Масловському М.М.

Масловський М.М., член Громадської ради, який довів інформацію про Героя 
Небесної Сотні, Героя України Кульчицького Володимира Станіславовича і 
запропонував встановити меморіальну дошку на будинку за адресою: вулиця 
Свободи 17, де він проживав і досі проживає сім’я його сина Ігоря.
Крім того було запропоновано обговорити можливість присвоєння наступним 
школам імен Героїв Небесної Сотні та видатних постатей:
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- гімназії «Межигірська» № 19 -  ім’я Героя України Олександра Плеханова 
(колишнього учня цієї ніколи);
- спеціалізованій школі № 118 «Всесвіт» -  ім’я Героя Небесної Сотні, Героя 
України Дмитра Максимова (колишнього учня цієї школи);
- середній загальноосвітній школі № 6 -  ім’я Героя Небесної Сотні, Героя 
України Володимира Кульчицького (де вчились його син і онучка);
- Романо-германській гімназії № 123 -  ім’я «Гельсінській осередок України» 
(яка знаходиться на шляху до будинку Голови Гельсінської Спілки в Україні 
Оксани Мешко та її сина -  політв’язня Олеся Сергієнка).

Афіндуліді С.І., заступник голови Громадської ради, який зазначив, що імена 
фізичних осіб, присвоюються навчальним закладам лише після проведення 
громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, погодився з попереднім коментарем та поінформував, що 
пропозиції щодо присвоєння імен фізичних осіб юридичним особам подаються 
Київському міському голові органами державної влади, трудовими колективами, 
об'єднаннями громадян та окремими громадянами для їхнього подальшого 
розгляду.

Георгієш О.В., головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю поінформувала, що при Київському міському голові 
створено Комісію з питань найменувань і довела інформацію про Порядок 
найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним 
особам та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013 року 
№ 432/9920 (зі змінами).

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка зауважила, що Герой України 
Володимир Кульчицький не навчався в середній загальноосвітній школі № 6, а 
Оксана Мешко та її син Олесь Сергієнко -  не навчалися в Романо-германській 
гімназії № 123, тому вважає, що присвоєння їх імен зазначеним навчальним 
закладам є недоречним.

Всі присутні взяли участь в обговоренні цього питання.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. З метою гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє 
життя під час Революції гідності доручити Масловському М.М. розпочати 
роботу, відповідно до вимог Порядку найменування об'єктів міського 
підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат,
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з
назв і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 (зі змінами), 
стосовно:
- встановлення меморіальної дошки Герою України Володимиру Кульчицькому 
на будинку за адресою вулиця Свободи, 17;
- присвоєння імені Героя України Олександра Плеханова гімназії «Межигірська» 
№ 19;
- присвоєння імені Героя України Дмитра Максимова спеціалізованій школі 
№118 «Всесвіт».

2. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який запропонував 
перейти до розгляду другого питання порядку денного, а саме: про встановлення 
світлофору на перехресті вулиць Оленівської та Костянтинівської.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який довів, що на 
звернення Громадської ради про необхідність встановлення світлофору на 
перехресті вул. Оленівської, 16 та вул. Костянтинівської, 60 було отримано 
відповідь від комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» в 
якому зазначається, що проектування та будівництво вказаного світлофору буде 
заплановано після відповідного фінансового забезпечення.
Ця відповідь не задовольнила членів Громадської ради і було запропоновано 
продовжити роботу з фаховими установами для отримання відповіді про строки 
виконання робіт по встановленню світлофору.
Всі присутні взяли участь в обговоренні цього питання.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Скрипського В.Р. до відома.
2. Підтримати пропозицію Скрипського В.Р щодо продовження роботи з 
фаховими установами стосовно встановлення світлофору на перехресті вулиці 
Оленівської, 16 та вулиці Костянтинівської, 60.

3. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який запропонував 
перейти до розгляду третього питання порядку денного, а саме: про вирішення 
організаційних питань роботи Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який нагадав, що з 
метою підготовки звіту Громадської ради за 2018 рік необхідно 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_podilrda@kmda.gov.ua.
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Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка на правах голови Комітету з 
питань регламенту підтримала виступ заступника голови Громадської ради та 
довела до присутніх, що результати роботи комітетів Громадської ради за 2018 
рік будуть впливати на обрання нового складу Громадської ради в 2019 році.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Спасіченко С.П.. 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_podilrda@kmda.gov.ua.

4. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який запропонував 
перейти до розгляду четвертого питання порядку денного, а саме: про розгляд 
поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який зазначив, що у 
зв’язку з виходом у відпустку по догляду за дитиною секретаря Громадської 
ради Онофрійчук О.І., потрібно обрати нового секретаря Громадської ради. 
Повідомив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
03.11.2010 № 996 за заявою Громадської ради здійснення функцій секретаря 
може бути покладено на начальника відділу з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю. Запропонував розглянути кандидатуру Козака Ю.О., 
начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 
Заперечень не було.

ГОЛОСУВАЛИ:
ТІ То до обрання секретарем Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації Козака Ю.О.:
«за» - одноголосно

ВИСТУПИЛИ:

Гончар О.О., член Громадської ради, підняла питання щодо відсутності 
повноцінної інфраструктури у Варшавському мікрорайоні, що спричиняє 
незручності для мешканців самого мікрорайону та навантажує прилеглі 
території.

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, який повідомив інформацію про лист-прохання Благодійної 
організації «Всеукраїнський фонд «Територія Добра», яка збирає кошти для 
закупівлі засобів гігієни та запросив приєднатися до благодійної акції.
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Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який запропонував 
провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 06 березня 2019 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Покласти функції секретаря Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації на начальника відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю Козака Ю.О.
3. Доручити Гончар О.О. підготувати проект звернення до фахових установ 
щодо вирішення питання по розбудові необхідної інфраструктури у 
Варшавському мікрорайоні.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 06 березня 2019 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.
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Заступник голови Громадської ради , ' В. Скрипський

Секретар Громадської ради


