
ПРОТОКОЛ № 9
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 21.10.2015 
Час: 15.00

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

Головуючий: Іванов Володимир Віталійович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 15 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: заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Мукан О.С., заступник військового комісару 
військового комісаріату Подільського району м. Києва Депутат Микола 
Михайлович, представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація 
додається).

Порядок денний:

1. Про ситуацію, що виникла по оренді приміщення для громадської організації 
«Вулик ідей».

2. Про зміни у порядку надання в оренду приміщень на пільгових умовах 
громадським організаціям.

3. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та повідомив, що на засіданні присутній заступник військового 
комісару військового комісаріату Подільського району м. Києва Депутат 
Микола Михайлович та надав йому слово.

ВИСТУПИЛИ:
Депутат М.М., заступник військового комісару військового комісаріату 
Подільського району м. Києва, який зазначив, що на даний час працівників 
комісаріату відправляють у зону антитерористичної операції. Попросив 
допомоги у зборі необхідних речей для виконання бойового завдання в зоні
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АТО військовослужбовців Подільського районного в м. Києві військового 
комісаріату.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію заступник військового комісару військового комісаріату 
Подільського району м. Києва Депутата М.М. прийняти до відома та по 
можливості надати допомогу.

2. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до першого 
питання порядку денного про ситуацію, що виникла по оренді приміщення для 
громадської організації «Вулик ідей». Запросив доповідача по вищевказаному 
питанню Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який повідомив, що він 
спілкувався з представниками громадської організації «Вулик ідей». Зазначив, 
що їм було запропоновано механізм вирішення питання оренди приміщення, 
однак вони відмовились.

В ході обговорення заслухали представників громадської організації «Вулик 
ідей», а також надали слово заступнику керівника апарату Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації Мукан О.С.
Мукан О.С. коротко розповів про ситуацію, що виникла. Сказав, що 
представникам організації було запропоновано декілька шляхів вирішення 
питання оренди приміщення, та жодний з них не задовольнив громадську 
організацію. Також запропонував для об’єктивного вирішення даного питання 
запросити фахівця з питань оренди від райдержадміністрації, а тоді приймати 
рішення.

ВИРІШИЛИ:
Запросити на наступне засідання Громадської ради фахівця з питань оренди 
приміщень, що знаходяться в комунальній власності Подільського району. 
Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, підготувати листа з 
переліком питань по оренді приміщень, що цікавлять членів Громадської ради.

3. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до другого 
питання порядку денного, а саме: про зміни у порядку надання в оренду 
приміщень на пільгових умовах громадським організаціям. Надав слово 
доповідачу -  Скрипському В.Р., заступнику голови Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який розповів про 
умови надання приміщень в орендне користування.
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ВИРІШИЛИ:
Інформацію Скрипського В.Р. взяти до відома.

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

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., член Громадської ради, який повідомив, що на даний час 
виникло багато питань, що потребують вирішення по напрямку житлово- 
комунального господарства. Оскільки при Громадській раді є комітет з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури, розвитку 
підприємництва, ринків, туризму, містобудування та екології, запропонував 
питання житлово-комунального господарства виділити окремо розділивши 
комітет на два, а саме: комітет з питань житлово-комунального господарства та 
комітет з питань благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, 
туризму, містобудування та екології. Також зазначив, що Чепель М.І. та 
Скрипський В.Р. виявили бажання зайнятись питаннями, що потребують 
вирішення по напрямку житлово-комунального господарства.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо поділу комітету комітет з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, 
містобудування та екології на два, а саме:
- Комітет з питань житлово-комунального господарства;
- Комітет з питань благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, 
ринків, туризму, містобудування та екології.

«за» - 10;
«утримались» - 5.

5. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який повідомив, що надійшла 
пропозиція створити громадську приймальню Громадської ради у приміщенні 
Ради організації ветеранів Подільського району м. Києва за адресою: 
вул. Галицька, 13.

ВИСТУПИЛИ:
В ході обговорення пропозицію підтримали. Вирішили визначити 
відповідальними за створення графіку прийому та механізму роботи 
громадської приймальні Громадської ради Матюкіна І.В. та Чепеля М.І.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення громадської приймальні Громадської ради.
Визначити відповідальними за створення графіку прийому та механізму роботи 
громадської приймальні Громадської ради Матюкіна І.В. та Чепеля М.І.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Створити громадську.- приймальню Громадської ради і визначити 
відповідальними за створення графіку прийому та механізму роботи 
громадської приймальні Громадської ради Матюкіна І.В. та Чепеля М.І.

6. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував визначитись з датою та часом наступного 
засідання.

ВИСТУПИЛИ:
В ході обговорення щодо визначення наступної дати проведення засідання 
Громадської ради надійшла пропозиція провести його 11 листопада 2015 
о 15.00.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо проведення засідання Громадської ради 11 листопада 2015 о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9

«за» - 14;
«утримались» - 1.

ВИРІШИЛИ:
Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 11 листопада 2015 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адреобю/Контрактова площа, 2, кім. 9

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

В .Іванов

О. Онофрійчук


