
ПРОТОКОЛ № З
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 15.07.2015 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Іванов Володимир Віталійович

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 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: головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами 
Мартиненко Т.І. та представники інститутів громадянського суспільства 
(реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про затвердження переліку комітетів Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Про затвердження персонального складу комітетів Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

3. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що на засіданні присутній головний 
спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами Мартиненко Т.І., яка хоче 
довести до відома інформацію про пошук кандидатів у народні засідателі та 
присяжні. Надав слово Мартиненко Т.І.

ВИСТУПИЛИ:
Мартиненко Т.І., головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними 
органами, яка повідомила, що на даний час проводиться пошук кандидатів у 
народні засідателі та присяжні Подільського районного суду міста Києва. 
Нагадала, що вона вже зверталася з питанням доукомплектування 
вищезазначених списків до ініціативної групи по формуванню нового складу 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації. Звернулась до членів Громадської ради, як представників 
громадських об’єднань, посприяти та розповсюдити інформацію щодо пошуку
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кандидатів у народні засідателі та присяжні серед членів громадських 
об’єднань. Наголосила, що потрібно знайти ще 15 кандидатів. Ознайомила 
присутніх з вимогами до кандидатів у присяжні та народні засідателі 
(інформація додається).

В обговоренні даного питання взяли участь Воробйов О.М., Хавратенко О.О., 
Скрипський В.Р., Білінський Т.В., Чепель М.І.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти до уваги інформацію головного спеціаліста по взаємодії з 
правоохоронними органами Мартиненко Т.І.

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 електронну адресу відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю надійшли пропозиції щодо 
переліку комітетів. Запропонував обговорити пропозиції та остаточно 
визначитись.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради. Під час 
обговорення піднімались питання щодо необхідної кількості комітетів та їх 
назв.

Іванова О.І., голова громадської організації «Громадська Варта Подолу», яка 
запропонувала створити 4 комітети, а саме:

1. Комітет з питань співпраці з правоохоронними органами, протидії 
корупції, питань АТО, юридичних та правових питань.

2. Комітет з питань сталого розвитку району (ЖКХ, благоустрій, 
будівництво, архітектура) та охорони навколишнього природного 
середовища, культурної спадщини, розвитку туризму та містобудування.

3. Комітет з питань соціального захисту, освіти і культури, прав дітей, сім’ї 
та тендерної політики (питань релігії, духовності, розвитку фізичної 
культури та спорту, питання інвалідів війни, ЧАЄС та інше).

4. Комітет з питань розвитку підприємництва, торгівлі.

Білінський Т.В., голова громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який 
запропонував створити 9 комітетів, а саме:

1. Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я.

2. Комітет соціального захисту населення.
3. Комітет з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку, розвитку 

суб’єктів малого підприємництва.
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4. Комітет охорони навколишнього природного середовища, транспорту та 

зв’язку.
5. Комітет з питань архітектури, будівництва, реконструкції, 

землекористування, охорони культурної спадщини.
6. Комітет співпраці з правоохоронними органами, протидії корупції та 

законності.
7. Комітет з питань АТО та вимушених переселенців.
8. Комітет з питань фізкультури, спорту та молодіжної політики та прав 

людини.
9. Комітет благоустрою, комунального майна та житлово-комунального 

господарства.

Гоєнко Т.І., голова Подільської районної організації Товариства Червоного 
Хреста України у м. Києві, яка надіслала пропозиції на електронну адресу та 
запропонувала створити 4 комітети, а саме:

1. Комітет з питань забезпечення прав людини, співпраці з 
правоохоронними органами, протидії корупції, питань АТО та зв’язків з 
громадськістю.

2. Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення, фізкультури, спорту та 
молодіжної політики.

3. Комітет з питань архітектури, будівництва, реконструкції, 
землекористування, охорони культурної спадщини, благоустрою, 
комунального майна та житлово-комунального господарства.

4. Комітет з питань підприємництва, торгівлі споживчого ринку, розвитку 
суб’єктів малого підприємництва, охорони навколишнього природного 
середовища, транспорту та зв’язку.

Коваленко О.Л., член громадської організації «Комітет народного нагляду», 
запропонував скоротити до 7 комітетів, а саме:

1. Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та молодіжної політики.

2. Комітет соціального захисту населення.
3. Комітет з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку, розвитку 

суб’єктів малого підприємництва, комунального майна та житлово- 
комунального господарства.

4. Комітет охорони навколишнього природного середовища, транспорту та 
зв’язку і благоустрою.

5. Комітет з питань архітектури, будівництва, реконструкції, 
землекористування, охорони культурної спадщини.

6. Комітет співпраці з правоохоронними органами, протидії корупції та 
законності.

7. Комітет з питань АТО та вимушених переселенців.
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Афіндуліді С.І., голова спілки ветеранів Афганістану Подільського району 
міста Києва, який зазначив, що для ефективної роботи Громадської ради 
комітетів має бути не більше 5 комітетів.

Скрипський В.Р., незалежний представник громадської організації 
«Подільська районна організація людей з обмеженими можливостями 
«ПРОЛОМ», який запропонував створити 7 комітетів, а саме:

1. Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення.

2. Комітет з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку, розвитку 
суб’єктів малого підприємництва.

3. Комітет з питань архітектури, будівництва, реконструкції, 
землекористування, охорони культурної спадщини, охорони 
навколишнього природного середовища, транспорту та зв’язку

4. Комітет співпраці з правоохоронними органами, протидії корупції та 
законності.

5. Комітет з питань АТО та вимушених переселенців.
6. Комітет з питань фізкультури, спорту та молодіжної політики та прав 

людини.
7. Комітет благоустрою, комунального майна та житлово-комунального 

господарства.

Масловський М.М., голова дитячого клубу «ІСКРА», який зауважив, що 
члени Громадської ради мають чітко розуміти свої можливості та функції. 
Нагадав, що Громадська рада має тільки дорадчі функції. Запропонував 
створити 1 комітет під назвою «Допомога перемозі».

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував спочатку вирішити питання щодо 
кількості комітетів Громадської ради, а вже потім визначитись з їх назвами.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо затвердження переліку комітетів Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації в кількості:

4 комітети:
«за» - 7 голосів 
7 комітетів:
«за» - 1 голос 
9 комітетів:
«за» - 5 голосів.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити перелік комітетів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації в кількості 4 комітети.
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3. СЛУХАЛИ:
Афіндуліді С.І., голову спілки ветеранів Афганістану Подільського району 
міста Києва, який зазначив, що 4 комітети це мало, щоб акумулювати в них всі 
питання, тому запропонував наступний перелік комітетів:

1. Комітет з питань взаємодії з правоохоронними органами, протидії 
корупції, прав людини та законності.

2. Комітет з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей 
загиблих та вимушених переселенців.

3. Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я, спорту та молодіжної політики.

4. Комітет з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та 
суб’єктів малого підприємництва.

5. Комітет з питань містобудування, збереження культурної спадщини, 
заповідних територій, розвитку туризму та міжнародного 
співробітництва.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради.

Під час обговорення піднімались питання щодо неможливості поєднання 
деяких напрямків діяльності в один комітет у зв’язку з тим, що це дуже великий 
пласт роботи. Зокрема деякі члени Громадської ради наголошували на тому, що 
питання АТО та вимушених переселенців мають бути в окремих комітетах, а 
також не можна їх поєднувати з комітетом з питань соціального захисту 
населення.

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував спочатку відмінити попереднє 
голосування щодо визначення переліку комітетів Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації в кількості 4 
комітетів.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо відміни попереднього голосування про визначення переліку комітетів 
Г ромадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації в кількості 4 комітети.

«за» - 13.

ВИРІШИЛИ:
Відмінити попереднє голосування про визначення переліку комітетів 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації в кількості 4 комітети.
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4. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував визначити 4 основні блоки, в яких потім 
будуть сформовані комітети, а саме: силовий, економічний, соціальний та 
гуманітарний.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради.

'

Під час обговорення члени Громадської ради визначились з блоком, в якому 
мають намір працювати, а саме:

1. Силовий блок: Білінський Т.В., Афіндуліді С.І., Іщенко В.Л., 
Кравченко В.Р.

2. Економічний блок: Коваленко О.Л., Іванова О.І., Скрипський В.Р., 
Олійник Я.А., Чепель М.І.

3. Соціальний блок: Матюкін І.В., Царевська Ю.О., Гоєнко Т.І., Іщенко В.Л.
4. Гуманітарний блок: Кондзельський В.С., Мельник І.В., Царевська Ю.О., 

Афіндуліді С.І., Дубас-Чорнюк О.М.

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував затвердити вищезазначені 4 блоки та 
членам Громадської ради, які обрали собі сферу діяльності в блоках, 
визначитись з назвами комітетів відповідно до напрямків роботи.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо визначення 4-х основних блоків за напрямками, в яких потім будуть 
сформовані комітети, а саме: силовий, економічний, соціальний, гуманітарний, 
а також членам Громадської ради, які обрали собі сферу діяльності в блоках, 
визначитись з назвами комітетів відповідно до напрямків роботи.

«за» -13.

ВИРІШИЛИ:
Визначити 4 основні блоки за напрямками, в яких потім будуть сформовані 
комітети, а саме: силовий, економічний, соціальний, гуманітарний.
Членам Громадської ради, які обрали собі сферу діяльності в блоках, 
визначитись з назвами комітетів відповідно до напрямків роботи.

5. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що до Громадської ради надійшло 
звернення від дитячого клубу «ІСКРА» (звернення додається) та запропонував 
розглянути.
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ВИСТУПИЛИ:
Масловський М.М., співголова дитячого клубу «ІСКРА», який поскаржився 
на те, що протокол установчих зборів було сфальсифіковано та попросив 
внести зміни до протоколу в такій редакції «Після того, як пропозиція 
Масловського М. про утворення Громадської ради демократичним 
цивілізованим шляхом з наданням місць як «більшості» так і меншості не була 
поставлена на голосування, демократична опозиція залишила збори».

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який відповів, що фальсифікацій протоколу установчих 
зборів не було та у зв’язку з відсутністю суті питання запропонував відхилити 
дане звернення.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо відхилення розгляду звернення співголови дитячого клубу «ІСКРА» 
Масловського М.М. у зв’язку з відсутністю суті питання.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Відхилити розгляд звернення співголови дитячого клубу «ІСКРА» 
Масловського М.М. від 12.07.2015 № 7/7 у зв’язку з відсутністю суті питання.

6. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що до Громадської ради надійшло 
звернення від Комітету по транспорту і розвитку дорожньої інфраструктури 
Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації від 
02.07.2015 № 07/01 (звернення додається) та запропонував розглянути.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь усі члени Громадської ради.

В ході обговорення вищезазначеного звернення надійшла пропозиція прийняти 
звернення до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо прийняття звернення Комітету по транспорту і розвитку дорожньої 
інфраструктури Громадської ради при Київській обласній державній 
адміністрації від 02.07.2015 № 07/01 до відома.

«за» - одноголосно
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ВИРІШИЛИ:
Прийняти звернення Комітету по транспорту і розвитку дорожньої 
інфраструктури Громадської ради при Київській обласній державній 
адміністрації від 02.07.2015 № 07/01 до відома.

7. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що до Громадської ради надійшло 2 
звернення від громадської організації «Жіноча Надія» (звернення додаються) та 
запропонував їх розглянути.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні даного питання взяли участь Білінський Т.В., Воробйов О.М., 
Мельник І.В., Іванова О.І., Хавратенко О.О., Іванов В.В., Гончар О.О.

Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка 
проінформувала присутніх, що на території району проживають діти-інваліди, 
які не можуть отримати повноцінне навчання в навчальних закладах та 
отримують домашнє навчання. Звернулась до Громадської ради з проханням 
посприяти у вирішенні питання виділення приміщення для відкриття 
Навчально-реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Подільського району 
міста Києва. Повідомила, що від її громадської організації був направлений 
лист до Подільської райдержадміністрації щодо виділення приміщення. Також 
зазначила, що станом на 01.07.2015 ніхто з дітей-інвалідів не був оздоровлений, 
путівок на оздоровлення чи грошову компенсацію не отримував. Попросила 
дізнатися чи було виділено кошти на оздоровлення дітей.

Воробйов О.М., член громадської організації Подільське районне товариство 
інвалідів «ЄДНІСТЬ» м. Києва, який підтримав прохання Гончар О.О. та 
наголосив, що питання забезпечення інвалідів є дуже важливим. Також 
наголосив, що в громадській організації «Єдність» теж є такі дітки, яким 
необхідно таке навчання.

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», попросив надати копії звернень до Подільської 
райдержадміністрації щодо виділення приміщення для відкриття Навчально- 
реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Подільського району міста Києва, 
після чого Громадська рада звернеться до т.в.о. голови Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації щодо виділення приміщення. Також 
запропонував направити до Подільської райдержадміністрації лист щодо 
отримання інформації про виділення путівок на оздоровлення дітей-інвалідів та 
інших соціальних категорій громадян Подільського району міста Києва.



9

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо звернення до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про виділення приміщення для відкриття Навчально- 
реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Подільського району міста Києва 
після надання громадською організацією «Жіноча Надія» копій звернень до 
Подільської райдержадміністрації щодо вищезазначеного питання.
Щодо звернення до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про отримання інформації стосовно виділення путівок на 
оздоровлення дітей-інвалідів та інших соціальних категорій громадян 
Подільського району міста Києва.

«за» - 13

ВИРІШИЛИ:
Звернутись до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про виділення приміщення для відкриття Навчально- 
реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Подільського району міста Києва 
після надання громадською організацією «Жіноча Надія» копій звернень до 
Подільської райдержадміністрації щодо вищезазначеного питання.
Звернутись до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про отримання інформації стосовно виділення путівок на 
оздоровлення дітей-інвалідів та інших соціальних категорій громадян 
Подільського району міста Києва.

8. 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 22 липня 2015 о 15.00.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 13

ВИРІШ ИЛИ: провести наступне засід^ ля Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державної адмі :трації 22 липня 2015 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за щ  ;</}ю: Контрактова площа, 2, кім. 9

Голова Громадської ради /  \ \ ^ [  В. Іванов

[  I
Секретар Громадської ради і / ' ^  ^  ?  О. Онофрійчук


