
ПРОТОКОЛ № 27 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: ^6.03.2019 Подільська районна в місті Києві
ас. 15ЛЮ державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий” Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Козак Юрій Олександрович

Присутні: 11 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: заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Дацун Я.О.; представник Центру публічної комунікації та 
інформації - координатор по Подільському району Жерліцина Ю.В.; представники 
інститутів громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання та оголосив 
порядок деннии.

Порядок денний:

1. Про проведення звіту про роботу Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації за II півріччя 2018 року (оголошення заступника керівника 
апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Дацун Я.О.)

2. Про порядок утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу ^Громадської, ради при Подільській районній в місті

иєві державній адміністрації (доповідачі: начальник відділу з питань внутрішньої 
політики Козак Ю.О. та голова Громадської ради Білінський Т.В.)

3. Про основні напрямки роботи та співпраці з комунальним підприємством
Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» (доповідачі:
представники Центру публічної комунікації та інформації Коваленко О Л  та 
Жерліцина Ю.В.)

4. Про розгляд поточних питань

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розпочати засідання 
з розгляду першого питання порядку денного, а саме: про проведення звіту про 
роботу Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за II півріччя
2018 року та надав слово доповідачу.



ВИСТУПИЛИ:
2

Дацун Я.О., заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації, яка зробила оголошення про проведення з метою
забезпечення відкритості, публічності, підвищення рівня інформованості та
покращення можливостей співпраці з територіальною громадою міста Києва
громадського звіту про роботу районної влади за 2018 рік. Зазначила, що 14 березня
ЛИУ року о 12.00 в актовій залі будівлі Подільської райдержадміністрації
(Контрактова площа, 2, ІІІ-и поверх) голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації Віктор Смирнов прозвітує про роботу Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації за 2018 рік та плани на 2019 рік, а також про
виконання бюджетних програм за 2018 рік. Повідомила, що інформація про захід
висвітлена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та запросила усіх 
присутніх до участі. ^

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Дацун Я.О. до відома.
2. Довести інформацію до представників громадських організацій, мешканців 
Подільського району та взяти участь у заході.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
другого питання порядку денного, а саме: про порядок утворення ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який довів інформацію про необхідність
створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового
складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній
адміністрації. Запропонував присутнім членам Громадської ради висувати свої 
кандидатури.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо делегування до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 

иєві державній адміністрації членів діючого складу Громадської ради 2017-2019 
років, а саме: Білінського Т.В., Афіндуліді С.І., Скрипського В.Р., Гончар О О 
Думу В.М., Спасіченко С.П., Чепеля М.І. ' ’’

«за» - одноголосно

Козак Ю.О., начальник  ̂відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, який довів вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 
03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» у частині, що стосується підготовки установчих



зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації. Зазначив, що до складу ініціативної 
групи також повинні входити представники інститутів громадського суспільства які 
не представлені у складі Громадської ради при Подільській райдержадміністрації та 
представники органу, при якому утворюється громадська рада.

Члени Громадської ради обговорили можливі варіанти залучення до складу 
ініціативної групи інших представників інститутів громадського суспільства, які не 
представлені у складі Громадської ради при Подільській райдержадміністрації 
(кандидатури будуть надані на наступному засіданні) та представників Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: Козака Ю.О., Георгієш О.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Делегувати до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації членів діючого складу Громадської ради 2017-2019 
роюв а саме: Білінського Т.В., Афіндуліді С.І., Скрипського В.Р., Гончар 0  0  
Думу В.М., Спасіченко С.П., Чепеля М.І., та представників Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації, а саме: Козака Ю.О., Георгієш О.В.
3. Залучити до складу ініціативної групи представників інститутів громадського 
суспільству які не представлені у складі Громадської ради при Подільській 
райдержадміністрації. ^

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
третього^ питання порядку денного, а саме: про основні напрямки роботи та 
співпраці з комунальним підприємством Київської міської ради «Центр публічної 
комунікації та інформації» та надав слово доповідачам.

Коваленко О.Л., заступник голови Громадської ради, який розповів, що займає 
посаду заступника директора новоствореного комунального підприємства Київської 
міської ради «Центр публічної комунікації та інформації», розповів про основні 
напрямки діяльності та мету створення Центру, та закликав присутніх до співпраці.

Жерліцина Ю.В., координатор по Подільському району комунального 
підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» 
яка розповіла про шляхи встановлення ефективного та результативного діалогу між 
представниками «влади» та «громади». Зазначила, що має значний досвід участі у 
громадських проектах та ініціативах суспільного спрямування.

Віровцев В.Ю., якии задав питання щодо дієвості механізму впливу «Центру 
публічної комунікації та інформації» на розв’язання актуальних проблем міського 
значення та позитивного досвіду щодо результату, в якості досягнення 
домовленостей та прийняття конструктивних рішень.
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Коваленко O.JI., наголосив на необхідності започаткування ефективного діалогу 
між «владою» та «громадою» і вирішення проблемних питань шляхом плідної 
взаємодії не вдаючись до крайніх заходів (мітингів, пікетів, мирних акцій тощо) та 
не чекаючи на загострення і без того складних ситуацій.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Обміркувати варіанти можливої подальшої співпраці з Центром публічної 
комунікації та інформації.

5. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду
четвертого питання порядку денного, а саме: про розгляд поточних питань.

азначив, що на засідання завітала мешканка району з важливим питанням та надав 
ш слово. м

ВИСТУПИЛИ:
Кулеєва М.В., представник громадської освітньої організації «Свічадо» та
батьківського комітету спеціалізованої школи ім. Д. Карбишева з поглибленим
вивченням предметів природничого циклу, яка звернулась до членів Громадської
ради з проханням посприяти проведенню ремонтних робіт у зазначеному 
навчальному закладі.

До обговорення проблеми необхідності проведення ремонтних робіт долучились усі
присутні. Зокрема, Масловський М.М. запропонував скористатись можливостями
громадського проекту «Громадський бюджет», який наразі вже стартував на
2020 рік В результаті усі присутні дійшли згоди про необхідність сприяти
Кулєєвш М.В. щодо підготовки письмового звернення до голови Подільського 
району.

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, який повідомив, що цього року фонд «Серце до серця» організовує 

ТУ всеукраїнську благодійну акцію під гаслом «Дитяче серденько живи» яка 
триватиме з 1 по ЗО квітня 2019 року. Кошти збиратимуться з метою придбання 
кардіологічного обладнання у дитячі лікарні України.

Також зазначив, що в рамках всеукраїнського турне роботодавців 19-20 березня
2019 року заплановано проведення Загальноміської зустрічі роботодавців які 
бажають допомогти студентам працевлаштуватись в Україні. Ініціатором є Центр 
кар’єрного розвитку «СТУД-ПОІНТ», який упродовж десяти років проводить заходи 
у великих містах країни: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі.

Окрім того, довів що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 
№ 90-р затверджено план заходів з підготовки та відзначення 80-річчя з дня
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проголошення незалежності Карпатської України та оголосив про готовність

одільської районній в місті Києві державній адміністрації надати сприяння у 
реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на дослідження, вшанування 
популяризацію подій та осіб Карпатської України, поширення відповідної 
інформації, спрямованої на зміцнення національної єдності та консолідацію 
суспільства у справі подальшої розбудови держави.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Сприяти представнику громадської освітньої організації «Свічадо» та 
батьківського комітету спеціалізованої школи ім. Д. Карбишева з поглибленим 
вивченням предметів природничого циклу Кулеєвій М.В. щодо підготовки 
письмового звернення до голови Подільського району стосовно необхідності 
проведення ремонтних робіт у зазначеному навчальному закладі.
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 20 березня 2019 року о 15.00 в приміщенні 
раидержадмішстрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради ( Л Ш Ґ '  ^ 7 ^  Т. Білінський

Протокол ВІВ Ш ш /  тгл Т ґЧлшД V Ю. Козак


