
ПРОТОКОЛ № 8
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 07.10.2015 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Іванов Володимир Віталійович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 13 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 Онофрійчук О.І.

Запрошені: т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Мондриївський В.М., керівник "Офісу Реформ" в Київській 
області Удовиченко В.П. та представники інститутів громадянського 
суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про ситуацію, що виникла навколо будівлі за адресою: вул. Нижній Вал

2. Про децентралізацію влади.
3. Про доцільність створення громадської приймальні Громадської ради при 

Подільській районній в місті Києві державної адміністрації.
4. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та повідомив, що по першому питанню на засідання був 
запрошений т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Мондриївський В.М. Надав йому слово.

Мондриївський В.М., т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який подякував членам Громадської ради за 
запрошення та висловив свою позицію щодо будівлі за адресою: вул. Нижній 
Вал 27-29. Повідомив, що він, як і громадськість, за демонтаж незаконних 
поверхів будинку. Також зазначив, що вже підготовлено проект рішення, який 
буде винесено на сесію Київської міської ради «Про врегулювання

27-29.

ВИСТУПИЛИ:



2

використання земельної ділянки по вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському 
районі м. Києва», після прийняття рішення Київрадою забудовник ТОВ "Пателі 
Лізінг" буде змушений у місячний термін знести незаконні поверхи. Надав 
слово начальнику управління капітального будівництва, архітектури та 
землекористування Писаруку Р.А. для того, щоб він детальніше ознайомив 
громадськість з ситуацією, що виникла.

Писарук Р.А., начальник управління капітального будівництва, архітектури та 
землекористування, доповів про етапи будівництва та заходи, що були зроблені.

Мондриївський В.М., т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, також розповів про болючі питання району, а саме: 
реконструкція спеціалізованої школи № 114 по вул. Новомостицька, 10 та 
дошкільного навчального закладу № 268 по вул. Копилівська, 6.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Мондриївського В.М. прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який зазначив, що на засідання завітав 
керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Окатий О.В. та надав йому слово.

ВИСТУПИЛИ:
Окатий О.В., керівник апарату Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який повідомив про те, що на даний час ведеться пошук 
кандидатів у народні засідателі та присяжні Подільського районного суду міста 
Києва та попросив залучитись до цього питання. Адже є нагальна необхідність 
належного розгляду районним судом резонансних, цивільних справ з 
дотриманням процесуальних вимог чинного законодавства.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію Окатого О.В. взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до другого 
питання порядку денного, а саме: децентралізацію влади. Повідомив, що на 
засідання був запрошений фахівець з цього питання, доктор економічних наук, 
професор, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, представник 
України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи, президент 
Всеукраїнського громадського об'єднання «Клуб мерів», мер міста Славутича 
1990-2015 рр., керівник "Офісу Реформ" в Київській області Удовиченко В.П. 
та надав йому слово.
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ВИСТУПИЛИ:
Удовиченко В.П., керівник "Офісу Реформ" в Київській області, який розповів 
про необхідність, важливість та переваги децентралізації влади.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію Удовиченка В.П. взяти до відома.

4.СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який повідомив, що четвертим питання 
порядку денного є розгляд питання щодо доцільність створення громадської 
приймальні Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державної 
адміністрації та надав слово Маюкіну І.В., члену Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Матюкін І.В., член Громадської ради, який повідомив, що вивчивши питання 
він знімає його з порядку денного.
Заперечень не було.

5. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
обговорення останнього питання порядку денного, а саме: розгляд поточних 
питань.

ВИСТУПИЛИ:
Дубас-Чорнюк О.М., член Громадської ради, яка попросила допомогти з 
вирішенням питання щодо оренди приміщення для громадської організації, яку 
вона представляє «Вулик ідей», так як виникли непорозуміння між районною 
владою та їхньою організацією.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні. Було прийнято рішення 
розібратися більш глибше та вивчити ситуацію заступнику голови Громадської 
ради Скрипському В.Р. і доповісти на наступному засіданні Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:
Доручити заступнику голови Громадської ради Скрипському В.Р. вивчити 
питання щодо оренди приміщення для громадської організації «Вулик ідей» та 
доповісти на наступному засіданні.

5. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В. голову Громадської ради, який запропонував визначитися з датою 
та часом наступного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
В ході обговорення щодо визначення наступної дати проведення засідання 
Громадської ради надійшла пропозиція провести його 21 жовтня 2015 о 15.00.



ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо проведення засідання Громадської ради 21 жовтня 2015 о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9

«за» - 10;
«утримались» - З

ВИРІШИЛИ:
Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 21 жовтня 2015 року о 15.00 в приміщенні


