
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 10.07.2015 
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. та представники інститутів громадянського 
суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про розроблення Положення про Громадську раду при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Про розгляд поточних питань.

Засідання розпочалося з привітального слова т.в.о. голови Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації Мондриївського В.М. та 
побажання плідної конструктивної співпраці на користь та в інтересах 
територіальної громади Подільського району. Зазначив, що саме прозорість, 
відкритість та відповідальність органів виконавчої влади є тією базою, на 
основі якої налагоджується співпраця громадян та представників влади, що 
допомагає в розбудові громадянського суспільства та підвищує спроможність 
громадськості брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні. Зі свого 
боку пообіцяв надання всебічної допомоги у діяльності Громадської ради.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який зазначив, що для того аби дізнатись про роботу 
Громадської ради людині необхідно перейти через декілька посилань, щоб 
потрапити до рубрики «Громадська рада», що є не досить зручним для доступу 
широкого кола бажаючих осіб. Запропонував звернутись до Подільської 
райдержадміністрації щодо можливості створення на головній сторінці сайту
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адміністрації окремої рубрики Громадська рада при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації з метою всебічного інформування 
мешканців району щодо діяльності Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Звернутись до Подільської райдержадміністрації щодо можливості створення 
на головній сторінці сайту адміністрації окремої рубрики Громадська рада при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації з метою всебічного 
інформування мешканців району щодо діяльності Громадської ради.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до Подільської райдержадміністрації щодо можливості створення 
на головній сторінці сайту адміністрації окремої рубрики Громадська рада при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації з метою всебічного 
інформування мешканців району щодо діяльності Громадської ради.

2. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував перейти до обговорення першого 
питання порядку денного. Повідомив, що на попередньому засіданні 
Громадської ради було сформовано робочу групу щодо розробки проекту 
положення про Громадську раду при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації. До складу робочої групи увійшли: Мельник І.В., 
Олійник Я.А., Коваленко О.Л. та Афіндуліді С.І. Зазначив, що проект 
Положення про Громадську раду розроблено та запропонував перейти до його 
обговорення.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради. Під час 
обговорення піднімались питання щодо розширення прав Громадської ради, 
більш детального визначення повноважень комітетів.

ГОЛОСУВАЛИ:
Прийняти за основу розроблений робочою групою проект Положення про 
Громадську раду при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації та внести доповнення.

«за» - 12 
«утримались» - 1

ВИРІШИЛИ:
Прийняти за основу розроблений робочою групою проект Положення про 
Громадську раду при Подільській районній в місті Києві державній



з
адміністрації та доручити робочій групі доопрацювати проект Положення і 
надіслати його на електронну адресу Іванову В.В., голові Громадської ради.

3. СЛУХАЛИ:
Афіндуліді С.І., голову спілки ветеранів Афганістану Подільського району 
міста Києва, який запропонував розглянути питання робочих органів в 
Громадській раді по напрямкам роботи.

ВИСТУПИЛИ:
Іванов В.В., Білінський Т.В., Гоєнко Т.І., Скрипський В.Р., Іванова О.І., 
Мельник І.В., Олійник Я.А., Чепель М.І.
В ході обговорення надійшло дві пропозиції, щодо назви робочих органів 
Громадської ради: перша -  постійні комісії, друга -  комітети.

ГОЛОСУВАЛИ:
За першу пропозицію, щодо назви робочих органів постійними комісіями:
«за» - 3;

За другу пропозицію, щодо назви робочих органів комітетами:
«за» - 9.

ВИРІШИЛИ:
Назвати робочі органи по напрямкам діяльності при Громадській раді 
комітетами.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який 
запропонував визначитись з кількістю та назвами комітетів.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради. Під час 
обговорення назв комітетів виникло багато питань щодо напрямків діяльності 
комітетів, охоплення усіх сфер.

ГОЛОСУВАЛИ:
Поставили на голосування питання щодо розроблення проекту переліку 
комітетів Івановою О.І. та до наступного засідання усім членам Громадської 
ради визначитись з комітетом в якому він себе бачить.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ: Івановій О.І. розробити проект переліку комітетів та надіслати 
на електронну адресу до відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю. Онофрійчук О.І. -  начальнику відділу, розіслати усім членам
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Громадської ради вищевказаний проект комітетів. Членам Громадської ради 
визначитись з назвою комітету, в якому вони бажають працювати.

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

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні щодо наступної дати проведення засідання Громадської ради 
надійшла пропозиція провести його 15 липня 2015 о 15.00.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 12
«утримались» - 1

ВИРІШИЛИ: провести наступне засідання Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державної адміністрації 15 липня 2015 року о 15.00 в


