
ПРОТОКОЛ № з
засідання Громадської ради 

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

Дата: 04.09.2019 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 

(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович, голова Громадської ради гіри 
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: 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: заступник директора спеціалізованої школи № 118 «Всесвіт» 
Чумак Світлана Олександрівна; старший інспектор відділу зв'язків з 
громадськістю управління патрульної поліції у м. Києві, старший лейтенант 
поліції Занюк Лідія Борисівна; представники інститутів громадянського 
суспільства (реєстрація додасться).

Порядок денний:
1. Про стан готовності загальноосвітніх шкіл Подільського району міста Києва 
до нового навчального року. Загальний рівень шкіл за результатами успішності 
учнів.
2. Про розроблення Положення про 1 ромадську раду при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації.
3. Про розроблення Плану роботи на 2019 рік Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки.
4. Про різне.

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову І ромадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про стан 
готовності загальноосвітніх шкіл Подільського району міста Києва до нового 
навчального року. Загальний рівень шкіл за результатами успішності учнів. 
Особлива увага була приділена якості підготовки закладів освіти Подільського 
району міста Києва до нового навчального року, створення безпечних умов 
навчання та праці всіх учасників освітнього процесу, дотримання керівниками
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закладів освіти чинного законодавства України в галузі освіти, охорони праці, 
протипожежних та санітарних норм і правил утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів.
Усі присутні взяли участь у ході обговорення питання.

ВИСТУПИЛИ:

Білінський Т.В., голова Громадської ради довів, іцо на засіданні присутні 
Чумак Світлана Олександрівна, заступник директора спеціалізованої школи 
№ 118 «Всесвіт» та старший лейтенант поліції Занюк Лідія Борисівна, старший 
інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у 
м. Києві та надав слово присутнім.

Занюк Л.Б., старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління 
патрульної поліції у м. Києві, запропонувала організувати сумісну роботу з 
питань протидії: булінгу (цькування учнів); продажу алкоголю та тютюнових 
виробів неповнолітнім; написам на будівлях про продаж наркотичних речовин. 
Повідомила, що готова надати на наступному засіданні Громадської ради більш 
детальну інформацію про взаємодію патрульної поліції та громади.

Скрипський В.Р., помічник голови Г ромадської ради, запропонував спільно з 
Управлінням патрульної пол і ці і України, представниками загальноосвітніх 
навчальних закладів га громадських організацій створити робочу групу з 
перевірки загальноосвітніх шкіл зі створення безпечних умов навчання та 
праці, запобіганню дитячої наркоманії та алкоголізму, тощо.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити спільну робочу групу з перевірки загальноосвітніх шкіл зі 
створення безпечних умов навчання та праці, запобіганню дитячої наркоманії 
та алкоголізму, тощо.
3. Включити в порядок денний_ наступного засідання Громадської ради 
питання про взаємодію патрульної поліції та громади.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання, а саме: про розроблення Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації (далі -  Положення).

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 та 
погоджено із відповідальними структурними підрозділами Подільської
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районної в місті Києві державної адміністрації. Довів, що відповідне 
розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
«Про затвердження Положення про Громадську раду при Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації» буде оприлюднено на офіційному 
вебсайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію виступаючого до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Боннського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього 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:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який довів до присутніх проект 
Річного плану Г ромадської ради на основі планів роботи її комітетів. 
Запропонував всім опрацювати пропозиції та подати для узагальнення на 
офіційну електронну адресу відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю до наступного засідання Громадської ради.
Нагадав, що відповідно до вимог пункту 24 постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.04.2019 № 353 Річний план новосгвореної громадської ради 
затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської 
ради та визначив кінцевий термін опрацювання Річного плану 18.09.2019. 
Заперечень не було.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
четвертого питання, а саме: про різне.
Він запропонував змінити назву комітету Громадської ради з питань бюджету, 
екології та туризму та обрати його головою Журавльову Т.П.

ВИСТУПИЛИ:

Гребенчукова A.C., член Громадської ради, яка також запропонувала змінити 
назви двох комітетів Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації на 2019-2021 роки:

- комітет з соціальних питань малозахищених та потребуючих верств 
населення;
- комітет з питань людей з інвалідністю, учасників бойових дій, ветеранів, 
вимушених переселенців і сімей загиблих

Всі присутні взяли участь в обговоренні.



ГОЛОСУВАЛИ:
1. Щодо уточнення назв комітетів Громадської ради гіри Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки:
- комітет з питань бюджету, екології та туризму;
- комітет з соціальних питань малозахиіцених та потребуючих верств 
населення;
- комітет з питань людей з інвалідністю, учасників бойових дій, ветеранів, 
вимушених переселенців і сімей загиблих;
2. Щодо обрання головою комітету з питань бюджету, екології та туризму 
Журавльової ТЛ І.
3. Щодо затвердження розподілу комітетів:

№ Назва комітету Склад
1- Комітет з питань самоврядування, агломерації, Білінський Т.В. -

децентралізації, протидії корупції, прав людини голова
та законності Афіндуліді С.І. 

Дума В.М. 
Кошара A.B. 
Бажора В.А. 
Міленко Т.О.

2 ч Комітет з питань людей з інвалідністю, Матюкін І.В. - голова
учасників бойових дій, ветеранів, вимушених Афіндуліді С.Г
переселенців і сімей загиблих Чепель М.І.

3 . Комітет з питань житлово-комунального Чепель М.І. голова
господарства Дума В.М. 

Бажора В.А.
Міленко Т.О.

4. Комітет з питань містобудування, благоустрою, Дума В.М. голова
розвитку підприємництва, торгівлі та Кошара A.B.
інфраструктури Бажора В.А.

5 . Комітет' з соціальних питань малозахиіцених та Василець Ю.В.
потребуючих верств населення голова

Гребенчукова A.C. 
Матюкін І.В. 
Сгіасіченко С.ГІ.

6. Комітет з гуманітарних питань, культурно- Кошара О.С. - голова
освітніх проблем, архітектури та збереження Василець Ю.В.
ку і і ьту рн ої с п а д щи и и Білінський Т.В. 

Дума В.М. 
Журавльова Т.І І.

Комітет з питань бюджету, екології та туризму Журавльова Т.П. • 
голова
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Василець Ю.В.
Дума В.М.

8. Комітет з питань охорони здоров’я, спорту та Кошара A.B. - голова
молодіжної полі гики Афіндуліді С.І.

Скрипський В.Р.
Матюкіп 1.В.
ВасилецьІО.В.

9. Комітет з питань регламенту Спасічепко С.ІІ. -
голова
Афіндуліді С.І.

—  - - - _ . . _________  _________ _ _____ , __ _____ Дума В.М.

«за» - одноголосно.

ВИСТУПИЛИ:
Ьілінськии Т.В., голова І ромадської ради, який нагадав, що потрібно надати 
власноруч написані заяви на вступ до комітетів на наступне засідання 
І 'ромадської ради.

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 вебсайті Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю.
Крім того, він довів інформацію про заходи з нагоди свят та пам’ятних дат , які 
заплановано провести в Подільському районі протягом вересня та запросив 
присутніх до участі.

Грсбенчукова A.C., член Громадської ради, яка довела до присутніх 
інформацію про захворювання на кір та методи її лікування.

ВИРІШ ИЛИ:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Затвердити розподіл комітетів.
3. Надати визначену інформацію для забезпечення організації роботи 

Громадської ради до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю.

4. Провести наступне засідання Громадської ради о 15.00 18.09.2019 в каб. 9 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та розглянути 
такі п и гай ня:

- про затвердження Плану роботи на 2019 рік Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2019-2021 роки.
- про взаємодію патрульної поліції та громади;
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- про проблеми паркування та збереження особистого транспорту мешканців 
Подільського району м. Києва;
- про сприяння у вирішенні питань пов’язаних з діяльністю органів 
самоорганізації населення Подільського району м. Києва;
- про питання, які пропонуються до розгляду на районному Форумі організацій 
громадянського суспільства «Київ - столиця діалогу»;
- про різне. -

Секретар Громадської ради

І олова Громадської ради

Юрій КОЗАК

Тарас БІЛІНСЬКИИ


