
ПРОТОКОЛ № 10
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 11.11.2015 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 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., начальник відділу житлового фонду КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району 
м. Києва» Скрипник С.В., начальник відділу з питань майна комунальної 
власності Гоглюватий Ю.І., новобраний депутат Київської міської ради 
Дрепін А.В., представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація 
додається).

Порядок денний:
1. Про ситуацію, що виникла по оренді приміщення для громадської 

організації «Вулик ідей».
2. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання порядку денного 
про ситуацію, що виникла по оренді приміщення для громадської організації 
«Вулик ідей». Запросив до слова начальника відділу житлового фонду КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району 
м. Києва» Скрипника С.В.

ВИСТУПИЛИ:
Скрипник С.В., начальник відділу житлового фонду КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», який 
детально розповів про ситуацію навколо оренди приміщення громадською 
організацією «Вулик ідей».
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Гоглюватий Ю .І., начальник відділу з питань майна комунальної власності 
зазначив, що якщо передавати вищезазначене приміщення в суборенду 
громадській організації «Вулик ідей», тоді потрібна письмова згода ПРЦК 
«Поділ». На даний момент такої згоди немає.

В ході обговорення заслухали представників громадської організації «Вулик 
ідей».

Дрепін А.В., новообраний депутат Київської міської ради, висловив своє 
бачення вирішення проблеми та запропонував скласти та підписати договір про 
суборенду вказаного приміщення на умовах почасової оплати зі сплатою всіх 
комунальних платежів. Також зазначив, що процес передання в оренду 
приміщення є дуже тривалим, тому потрібно запастись терпінням і бути 
наполегливим. Сказав, що може проконсультувати щодо складання 
вищезазначеного договору.

ВИРІШИЛИ:
Доручити Дубас-Чорнюк О. М. разом з начальником відділу житлового фонду 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва» Скрипником С.В. та новообраним депутатом Київської 
міської ради Дрепіним А.В. розглянути питання щодо можливості підписання 
договору про суборенду вказаного приміщення на умовах почасової оплати.

2. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
обговорення другого питання порядку денного, а саме: розгляд поточних 
питань. Надав слово Столяренко Д., хореографу клубу «Романтик», яка 
прийшла з батьками та дітьми.

ВИСТУПИЛИ:
Столяренко Д., хореограф клубу «Романтик», яка повідомила присутнім, про 
те, що в приміщенні клубу за адресою просп. Г.Гонгадзе, 20-С, де займаються 
діти, температура повітря 9 градусів. Зазначила, що надійшло багато скарг від 
батьків. Попросила допомогти вирішити ситуацію з опаленням.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

Мукан О.С., заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, сказав, що це питання знаходиться на контролі у 
першого заступника райдержадміністрації. На даний час шукають шляхи 
вирішення проблеми з опаленням цього приміщення. Запропонував запросити 
директора ПРЦК «Поділ» Славну О.В. для роз’яснення ситуації.
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Афіндуліді С.І., висловив своє здивування, що в приміщенні, де займаються 
діти, а також яке належить до комунальної власності, немає опалення. Зазначив, 
що це вина директора ПРЦК «Поділ», яка не змогла вчасно вирішити питання 
опалення приміщення, де перебувають діти.

Кондзельський В.С. сказав, що теж працює культорганізатором в ПРЦК 
«Поділ», тому володіє інформацією щодо даної ситуації. Висловив здивування 
тому, що хореограф підняла це питання. Повідомив присутнім, що ця ситуація 
вирішується, і зараз всі гуртки цього клубу будуть перенесені в інші 
приміщення, або тимчасово закриються.

ВИРІШИЛИ:
Доручити Кондзельському В.С. та Чепелю М.І. досконало вивчити ситуацію 
щодо відсутності опалення в клубі «Романтик» та на наступному засіданні 
доповісти про можливі шляхи вирішення даної проблеми.

3. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути інші 
питання. Надав слово члену Громадської ради Білінському Т.В.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., член Громадської ради, який попросив розглянути питання 
щодо будівництва розважального закладу біля Кирилівської церкви у 
Подільському районі м. Києва. Доповів про неправомірні дії громадянки 
Юрченко Т.М. Також виніс на розгляд питання щодо приведення до належного 
стану асфальтових плит біля кінотеатру «Жовтень» (на місці проведення 
ярмарку). Запропонував провести суботник та навести порядок.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Створити робочу групу щодо вивчення питання доцільності та 

необхідності будівництва розважального закладу біля Кирилівської церкви у 
Подільському районі м. Києва. До складу робочої групи включити 
Білінського Т.В., Мельника І.В. та Максименко Т.

2. Доручити Білінському Т.В. підготувати лист до Департаменту з питань 
благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) щодо неправомірності використання посвідчення 
громадського інспектора з благоустрою Юрченко Т.М.

3. Доручити Коваленку О.Л. разом з Максименко Т. знайти можливі шляхи 
вирішення щодо приведення до належного стану асфальтових плит біля 
кінотеатру «Жовтень» (на місці проведення ярмарку).
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4. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запитав чи є ще питання для 
розгляду. Надав слово представнику підприємців з Контрактової площі 
Аль Хажж М.Ю.

ВИСТУПИЛИ:
Аль Хажж МЛО., підприємець, яка попросила допомогти у наданні дозволу на 
проведення реконцепції скверу № 3. Зазначила, що підприємці вже звертались 
до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з 
проханням надати дозвіл на проведення робіт, але на даний час дозволу не 
отримали.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
Після отримання копій листів від підприємців звернутись до т.в.о. голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо роз’яснення 
питання про можливість проведення реконцепції скверу № 3.

5. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який надав слово члену Громадської 
ради Чепелю М.І. стосовно виконання протокольного доручення по роботі 
громадської приймальні при Громадській раді.

ВИСТУПИЛИ:
Чепель М.І., член Громадської ради, який повідомив, що вже розроблений 
графік роботи громадської приймальні Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації. Зазначив, що громадська 
приймальня буде працювати за адресою: вул. Галицька, 13, (2-й поверх, 
приміщення організації ветеранів) щовівторка та щочетверга з 11.00 до 13.00.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію Чепеля М.І. до відома.
Затвердити графік роботи громадської приймальні Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: щовівторка 
та щочетверга з 11.00 до 13.00.
Визначити відповідальними за роботу громадської приймальні Громадської 
ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 
Чепеля М.І та Матюкіна І.В.
Розмісти інформацію про роботу громадської приймальні Громадської ради у 
засобах масової інформації.

6. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував з нагоди 
відзначення Міжнародного дня інвалідів запросити на наступне засідання
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Громадської ради представників громадських організацій інвалідів 
Подільського району з метою обговорення актуальних питань.

ВИСТУПИЛИ:
В ході обговорення була підтримана пропозиція щодо запрошення 
представників громадських організацій інвалідів. Також з метою змістовної 
підготовки до наступного засідання було запропоновано створити робочу групу 
у складі членів Громадської ради: Афіндуліді С.І., Скрипського В.Р., 
Царевської 10 .0 . та Маткжіна І.В.

ВИРІШИЛИ:
Створити робочу групу по підготовці наступного засідання у складі членів 
Громадської ради: Афіндуліді С.І., Скрипського В.Р., Царевської Ю.О. та 
Матюкіна І.В.
Робочій групі запросити на наступне засідання представників громадських 
організацій інвалідів Подільського району.

7. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував визначитись з 
датою та часом проведення наступного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
В ході обговорення надійшла пропозиція провести наступне засідання в актовій 
залі райдержадміністрації 02 грудня 2015 о 15.00.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо проведення засідання Громадської ради 02 грудня 2015 о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (актова 
зала).

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Провести наступне засідання Громадські' ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 02 грудня 2015 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (актова зала).

Голова Громадської ради В. Іванов

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


