
ПРОТОКОЛ № 12
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 23.12.2015 
Час: 15.30

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: т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Мондриївський В.М. та представники інститутів громадянського 
суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:
1. Про погодження щодо створення Координаційного комітету громадських 

рад при районних в місті Києві державних адміністраціях.
2. Про діяльність Громадської ради протягом II півріччя 2015 року.
3. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання. А саме: про 
погодження щодо створення Координаційного комітету громадських рад при 
районних в місті Києві державних адміністраціях .

Доповів членам Громадської ради, що 01.12.2015 відбувся круглий стіл за 
участі голів Громадських ради при районних в місті Києві державних 
адміністраціях. Під час проведення засідання одноголосно було ухвалено 
рішення щодо створення Координаційного комітету Громадських Рад при 
районних в м. Києві державних адміністраціях. Пояснив, що комітет буде 
займатись питаннями, що стосуються кожного району з метою вирішення 
питань разом. Попросив проголосувати щодо підтримки створення такого 
Координаційного комітету та включення району до нього. Зазначив, що 
головним питанням, яке піднімалось на комітеті було направлення листів до 
органів виконавчої влади та усіх політичних партій, що увійшли до Київської
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міської ради пропозицій щодо підтримки відновлення районних рад в місті 
Києві.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради. 
Рішення про створення такого Координаційного комітету та включення району 
до його складу було підтримане. Також було підтримано рішення про 
направлення листів щодо відновлення районних рад.

ГОЛОСУВАЛИ:
Підтримати рішення щодо створення Координаційного комітету Громадських 
Рад при районних в м. Києві державних адміністраціях та увійти до його 
складу. Доручити голові Громадської ради Іванову В.В. підписати дані листи, 
що були розроблені Координаційним комітетом та узгоджені з членами 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Підтримати рішення щодо створення Координаційного комітету Громадських 
Рад при районних в м. Києві державних адміністраціях та увійти до його 
складу.
Доручити голові Громадської ради Іванову В.В. підписати дані листи, що були 
розроблені Координаційним комітетом та узгоджені з членами Громадської 
ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
обговорення другого питання порядку денного, а саме: про діяльність 
Громадської ради протягом II півріччя 2015 року

ВИСТУПИЛИ:
Іванов В.В., голова Громадської ради, який підбив підсумки роботи 

громадської ради протягом II півріччя 2015 року. Нагадав, що 23 червня 2015 
року відбулись Установчі збори з формування нового складу Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2015-2017 
роки, на яких було визначено кількісний та персональний склад Громадської 
ради. Відкритим рейтинговим голосування до нового складу було обрано 17 
представників інститутів громадянського суспільства.

Розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 26.06.2016 № 415 «Про затвердження складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації» було затверджено 
склад Громадської ради.
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Протягом діяльності Громадської ради відбулось 11 засідань, на яких 

розглядались різні питання. Це і: удосконалення порядку надання субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг та про соціальний захист 
військовослужбовців, які є учасниками антитерористичної операції на сході 
України; використання бюджетних коштів на оздоровлення дітей у 2015 році; 
нові ефективні механізми управління у сфері охорони здоров’я згідно проекту 
рішення Київської міської ради від 27.03.2015 № 08/231-584/ПР «Про внесення 
змін до деяких рішень Київської міської ради»; зміни у порядку надання в 
оренду приміщень на пільгових умовах громадським організаціям; ситуація, що 
виникла навколо будівлі за адресою: вул. Нижній Вал 27-29; децентралізація 
влади; обговорення проблемних питань інвалідів і забезпечення безбарьєрного 
середовища та забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів житлового та 
громадського призначення на території Подільського району тощо.

Зазначив, що до Громадської ради надійшло 23 листи з проханням 
допомогти у вирішенні проблем та наданні роз’яснень. Написано 27 листів з 
різних питань. Багато роботи було зроблено та ще є над чим працювати. 
Побажав плідної роботі і надалі.

ВИРІШИЛИ:
Взяти інформацію голови Громадської ради до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути інші 
питання. І попросив одразу зробити оголошення. У зв’язку із певними 
обставинами, які вимагають більшої зайнятості безпосередньо на роботі 
попросив переобрати голову Громадської ради, для того щоб робота надалі так і 
велась ефективно та системно. Запропонував обрати головою Громадської ради 
Білінського Т.В.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні питання взяли участь усі присутні. Дана пропозиція була 
підтримана.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо обрання головою Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації Білінського Т.В.

«за» -14;
«утримався» - 1

ВИРІШИЛИ:
Обрати головою Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації Білінського Т.В.
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4. СЛУХАЛИ:
Мондриївського В.М., т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який подякував членам Громадської ради, 
представникам інститутів громадянського суспільства за плідну співпрацю, 
побажав успіхів у подальшій роботі та привітав всіх присутніх з наступаючим 
святами.

ВИСТУПИЛИ:
Усі присутні подякували голові райдержадміністрації за тісну співпрацю і 
також привітали зі святами.

5. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., який запропонував визначитись з датою та часом наступного 
засідання.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні щодо наступної дати проведення засідання Громадської ради 
надійшла пропозиція провести його 20 січня 2016 року о 15.00.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Провести наступне засідання Громаді ;ої гади при Подільській районній в
місті Києві державної адміністрації 20/ іуня 2016 року о 15.00 в приміщенні
райдержадміністрації, за адресою: Кант] іктова площа, 2, кім. 9

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

В. Іванов

О. Онофрійчук


