
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради 

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

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 

(Контрактова площа, 2, актова зала)

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

Секретар: Козак Юрій Олександрович, начальник відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

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, представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація 
додається).

Порядок денний:
1. Про розроблення Положення про Громадську раду гіри Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки.
2. Про розроблення Плану роботи на 2019 рік Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки.
3. Про розподіл комітетів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки.
4. Про різне..

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про 
розроблення Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки (далі — Положення).
Довів, що постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 353 були 
внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 
Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики . Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються 
органом виконавчої влади, при якому її утворено, разом з громадською радою і 
затверджуються органом виконавчої влади.

Дата: 03.07.2019 
Час: 15.00
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ВИСТУПИЛИ:
Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю який повідомив, що відділом з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю опрацьовано проект положення із врахуванням змін 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 353. 
Довів, що зазначену інформацію буде розіслано всім членам Громадської ради 
на електронну пошту для опрацювання, надання пропозицій та зауважень.

Афіндуліді С.І., заступник голови Громадської ради, який запропонував 
додатково внести до Положення інформацію про комітети Громадської ради, 
які будуть створені з метою налагодження ефективної роботи Громадської ради 
та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за 
відповідними напрямками діяльності.

БІлінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував винести на 
голосування питання про включення до Положення змін, які внесені 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 353, та інформації 
про комітети Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення до Положення змін, які внесені постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.04.2019 № 353, та інформації про комітети 
Громадської ради:

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
Включити до Положення зміни, які внесені постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.04.2019 № 353, та інформацію про комітети Громадської ради. 
Пропозиції та зауваження надати заступнику голови Громадської ради 
Афіндуліді С.І. та на офіційну електронну адресу відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю до наступного засідання Громадської ради.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання, а саме: про розроблення Плану роботи на 2019 рік 
І ромадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації на 2019-2021 роки.

ВИСТУПИЛИ:
Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю який повідомив, що відповідно до вимог пункту 24 постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 353 Громадська рада провадить 
свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної
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громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження 
складу громадської ради.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розробити 
Річний план І ромадської ради на основі планів роботи комітетів, які необхідно 
подати голові Громадської ради та на офіційну електронну адресу відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю до наступного 
засідання Громадської ради.
Заперечень не було.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського І .В ., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього питання, а саме: про розподіл комітетів Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки. 
Він довів до присутніх перелік комітетів попередньої Громадської ради та 
запропонував внести зміни до назви першого комітету, а саме: комітет з питань, 
самоврядування, агломерації, децентралізації, протидії корупції, прав людини 
та законності.

Заперечень не було.

Всі присутні висловили свої пропозиції по роботі у складі комітетів:

№ Назва комітету Склад
J. Комітет з питань самоврядування, агломерації, 

децентралізації, протидії корупції, прав 
людини та законності

Білінський Т.В. -  
голова
Афіндуліді С.І. 
Дума В.М. 
Кошара A.B. 
Бажора В.А.

2 . Комітет з питань інвалідів, учасників бойових 
дій, ветеранів і сімей загиблих

Матюкін І.В. -  голова 
Афіндуліді С.І.
Чепель М.І.

3 . Комітет з питань житлово-комунального 
господарства

Чепель М.І. -  голова 
Дума В.М.
Бажора В.А.

4 . Комітет з питань містобудування, благоустрою, 
розвитку підприємництва, торгівлі та 
інфраструктури

Дума В.М. -  голова 
Кошара A.B. 
Бажора В.А.

5. Комітет з питань малозахищених верств 
населення та вимушених переселенців

Василець Ю.В. -  
голова
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Гребенчукова A.C. 
Матююн I.B. 
CnacineHKO С.П.

6. Комітет з гуманітарних питань, культурно- 
освітніх проблем, архітектури та збереження 
культурної спадщини

Кошара O.C. -  голова 
Василець Ю.В. 
Бш нський Т.В.
Дума В.М. 
Журавльова Т.П.

7. Комітет з питань екології, туризму та бюджету Василець Ю.В. 
Дума В.М.

8. Комітет з питань охорони здоров’я, спорту та 
молодіжної політики

Кошара A.B. -  голова 
Афшдулда C.Г 
Скрипський В.Р. 
Матюкш I.B. 
Василець Ю.В.

9.

'

Комітет з питань регламенту Спааченко С.П. -  
голова
Афшдулвд C.I. 
Дума В.М.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував надати 
власноруч написані заяви на вступ до комітетів на наступне засідання 
Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо надання власноруч написаних заяв на вступ до комітетів на наступне 
засідання Громадської ради:

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: розглянути це питання на наступному засіданні Громадської 
ради з урахуванням пропозицій від членів Громадської ради, які не були 
присутні на сьогоднішньому засіданні.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
четвертого питання, а саме: про різне.
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ВИСТУПИЛИ:
Козак Ю.О., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю який нагадав, що на минулому засіданні Громадської ради було 
прийнято рішення надати мотиваційні листи та фото членів Громадської ради 
для оприлюднення на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю до кінця липня 2019 року.

Василець Ю.В., член Громадської ради, який повідомив, що на засідання 
Громадської ради запрошені представники інститутів громадянського 
суспільства, які побажали ввійти до складу експертів Громадської ради.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував присутнім:
ознайомитися з Положенням про експертну групу Громадської ради при 

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на написати заяви 
на вступ до експертної групи;

визначитись з датою наступного засідання Громадської ради 31.07.2019.

ВИРІШИЛИ: /
1. Прийняти інформацію
2. Провести наступне за 07.2019.

Секретар Громадської ради

Голова Громадської ради

Юрій КОЗАК

Тарас БІЛІНСЬКИИ


