
ПРОТОКОЛ № 28 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Секретар: Козак Юрій Олександрович

Присутні: 10 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 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 денний.

Порядок денний:
1. Про заходи у зв’язку з 33-ми роковинами Чорнобильської трагедії і пам’яті 
жертв Чорнобильської катастрофи.
2. Про орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА».
3. 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 заходи у зв’язку з 33-ми 
роковинами Чорнобильської трагедії і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т=В„, голова Громадської ради, який зазначив, що 33 роки тому 
відбулась найбільша катастрофа за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю 
загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Саме 
тому ця трагічна дата має особливе значення для України.

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, який довів розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державній адміністрації від 10.04.2019 року № 302 «Про заходи у зв’язку з 
33-ми роковинами Чорнобильської трагедії і пам’яті жертв Чорнобильської 
катастрофи в Подільському районі міста Києва» та запросив всіх присутніх та членів
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громадських організацій долучитися до запланованих заходів з метою 
вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Довести зазначену інформацію до представників громадських організацій, 
мешканців Подільського району та взяти участь у заходах.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
другого питання порядку денного, а саме: про орган самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА».

ВИСТУПИЛИ:
Білінський ТоВо, голова Громадської ради, який довів що 24.02.2019 з 12.00 за 
адресою вул. Кирилівська, 117 (в приміщенні бібліотеки ім. І.Франка) відбувалася 
конференція органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» (далі -  ОСН) та зазначив, що на його думку, цей захід був 
неправомочним, тому що на конференції була недостатня кількість делегованих 
представників від зазначеного ОСН. У процесі спілкування з присутньою на зборах 
представницею Департаменту суспільних комунікацій ним було з ясовано, що на 
конференції присутні тільки 28 представників. Висловив занепокоєння щодо 
можливого рейдерського захоплення ОСН. Додав, що з метою з ясування обставин 
було викликано наряд Національної поліції України.
Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, зазначив що повідомлення про проведення конференції жителів за 
місцем проживання на території діяльності ОСН «Комітет мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» від 14.02.2019 вх. № ОП/КО-2543 було висвітлено на офіційному 
порталі Києва КМР (КМДА). Після проведення конференції в єдиному реєстрі ОСН 
було внесено зміни щодо нового керівника ОСН «Комітет мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» -  Шульги Олега Олександровича. При спілкуванні з новообраним 
керівником комітету, ним було отримано інформацію, що попередній керівник ОСН 
Недождій Максим Петрович не виконував свої посадові обов’язки, не провів 
конференцію та не надав звіт про діяльність ОСН «Комітет мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» за 2018 рік. З метою отримання зазначеного звіту ініціативна група 
запросила Недождія М.П. на конференцію 24.02.2019 але він не прибув.

Жерліцина Ю.В., представник Центру публічної комунікації та інформації - 
координатор по Подільському району зазначила, що однією з основних функцій 
Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації є 
сприяння розвитку мережі органів самоорганізації населення, тому рекомендувала 
звернутися до зазначеного Департаменту.

Гончар О.О., член ГО «Жіноча надія», запропонувала розібратися в ситуації та 
отримати копії відповідних документів, а саме; повідомлення, оголошення, 
реєстраційні списки присутніх, протокол конференції, тощо.
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Усі присутні взяли участь в обговоренні цього питання.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував:
- для вивчення питання про орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» створити робочу групу у складі: Білінський Т.В., Скрипський В.Р., 
Афіндуліді С.І., Дума В.М.;
- запросити попереднього та нового керівників ОСН комітету мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» для обговорення питання про орган самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА»;
- робочій групі підготувати звернення до Міністерства юстиції України, 
Національної поліції України, Київської міської державної адміністрації, 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення робочої групи для вивчення питання про орган самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА» у складі: Білінський Т.В., 
Скрипський В.Р., Афіндуліді С.І., Дума В.М. та напрямів її подальшої роботи:

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу для вивчення питання про орган самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА» у складі: Білінський Т.В., 
Скрипський В.Р., Афіндуліді С.І., Дума В.М.
3. Запросити попереднього та нового керівників ОСН «Комітет мікрорайону 
«КУРЕНІВКА» для обговорення питання про орган самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА».
4. Доручити робочій групі підготувати звернення до Міністерства юстиції України, 
Національної поліції України, Київської міської державної адміністрації, 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо з’ясування питання 
ОСН «Комітет мікрорайону «КУРЕНІВКА».

4. СЛУХАЛИ:

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

ВИСТУПИЛИ:

Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, який повідомив, що на виконання Указу Президента України «Про 
День довкілля» від 06.08.1998 № 855/98 20 квітня 2019 року заплановано 
проведення районної толоки із залученням працівників структурних підрозділів 
райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій Подільського району,



довів локації та запросив всіх присутніх та членів громадських організацій 
долучитися до запланованих заходів.

Окрім того, довів що о 09.30 25.04.2019 в приміщенні райдержадміністрації, за 
адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9 відбудеться тренінг на тему: «Стратегічне 
бачення, планування та реалізація заходів в контексті деінституціалізації в 
найкращих інтересах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей з інвалідністю та їх сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
та прийняття рішень на основі потреб дитини» та запросив всіх присутніх та членів 
громадських організацій долучитися до цього заходу.

Жерлйцина Ю.В., представник Центру публічної комунікації та інформації - 
координатор по Подільському району довела інформацію про Фестиваль 
Громадської Участі «ГБ-Фест 2019», який відбудеться 18.05.2019 в парку імені 
Тараса Шевченко, запропонувала підтримати авторів та їх проекти. Наголосила, що 
це перший фестиваль участі і демонстрації результатів спільної взаємодії влади, 
громади, соціально-відповідального бізнесу та міжнародних інституцій. До участі 
запрошуються: представники соціально-відповідального бізнесу, представники 
органів влади, громадські організації тощо.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 29 травня 2019 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.
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Голова Громадської ради

Секретар

Т. Білінський

Ю. Козак
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