
Дата: 22.07.2015 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, актова зала)

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 Мукан О.С., представники інститутів 
громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про визначення переліку та персонального складу комітетів Громадської 
ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

2. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що на засіданні присутній заступник 
керівника апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Мукан О.С. запропонував заслухати та надав слово Мукану О.С.

ВИСТУПИЛИ:
Мукан О.С., заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який повідомив, що 30 липня 2015 року о 18.30 в 
парку «Березовий гай» відбудеться обговорення щодо розвитку парку 
«Березовий гай» в рамках проекту «Київські парки». Запросив бажаючих 
долучитися. Також поінформував присутніх про те, що на ім’я т.в.о. голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації В. Мондриївського 
надійшло звернення співголови дитячого клубу «ІСКРА» Масловського М.М.

В обговоренні даного питання взяли участь Коваленко О.Л. та Іванов В.В.

Коваленко О.Л., член громадської організації «Комітет народного нагляду», 
повідомив, що на даний час проходять обговорення у всіх районах з метою 
розвитку всіх парків столиці. Звернув увагу на те, що на вищезазначених
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обговореннях повинна бути створена робоча група щодо розвитку парку та 
вирішення проблемних питань.

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив заступнику керівника апарату Мукану О.С., 
що питання про розгляд звернення Масловського М.М. було винесено на 
засіданні Громадської ради 15.07.2015. Зазначив, що Масловському М.М. було 
особисто роз’яснено про неможливість фальсифікації протоколу Установчих 
зборів. Також нагадав, що на минулому засіданні вищезазначене питання було 
відхилено у зв’язку з відсутністю суті питання.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до уваги інформацію заступника керівника апарату Мукана О.С.

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 минулому засіданні було 
визначено 4 основні блоки за напрямками, в яких тепер мають бути сформовані 
комітети, а саме: силовий, економічний, соціальний, гуманітарний. Зазначив, 
що члени Громадської ради, які обрали собі сферу діяльності в блоках, мали 
визначитись з назвами комітетів відповідно до напрямків роботи. Запропонував 
обговорити пропозиції та остаточно створити комітети.

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

Під час обговорення піднімались питання щодо розгляду та голосування по 
кожному комітету окремо. В ході обговорення також надійшла пропозиція 
спочатку розглянути всі пропозиції, а потім проголосувати за всі комітети 
одразу.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо обговорення та створення кожного комітету окремо.

«за» - 9 голосів 
«проти» - 2 голоси 
«утримались» - 2 голоси

ВИРІШИЛИ:
Обговорювати та створювати кожний комітет окремо.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який



з
запропонував створити комітет з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, протидії корупції, прав людини та законності. Також запропонував 
свою кандидатуру на посаду голови вищезазначеного комітету.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, 
протидії корупції, прав людини та законності, а також про призначення 
головою вищезазначеного комітету Білінського Т.В.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Створити комітет з питань взаємодії з правоохоронними органами, протидії 
корупції, прав людини та законності, а також призначити головою 
вищезазначеного комітету Білінського Т.В.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який 
запропонував створити комітет з питань АТО та вимушених переселенців. 
Запропонував обрати головою вищезазначеного комітету Іщенка В.Л.

ВИСТУПИЛИ:
Іщенко В.Л., член громадської організації «ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ», який 
висловився проти поєднання питань АТО та вимушених переселенців в одному 
комітеті.

Афіндуліді С.І., голова Спілки ветеранів Афганістану Подільського району 
міста Києва, який запропонував поєднати в цьому комітеті також питання 
інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей загиблих та створити комітет 
з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей загиблих

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення комітету з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і 
сімей загиблих та призначення головою вищезазначеного комітету Іщенка В.Л.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Створити комітет з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей 
загиблих та призначити головою вищезазначеного комітету Іщенка В.Л.
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5. СЛУХАЛИ:
Іванову О.І., голову громадської організації «Громадська Варта Подолу», яка 
запропонувала створити комітет з питань благоустрою, архітектури та 
розвитку.

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

Чепель М.І., заступник голови організації ветеранів Подільського району 
м. Києва, який наголосив на тому, що питання житлово-комунального 
господарства мають бути в окремому комітеті. Зазначив, що члени Громадської 
ради мають нести персональну відповідальність за роботу в комітетах.

Білінський Т.В., голова громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який підтримав 
вищезазначену пропозицію, а також запропонував створити комітет з питань 
благоустрою.

Дубас-Чорнюк 0,М ., член молодіжної громадської організації «Вулик ідей», 
яка висловила свою думку про те, що можна створити і 17 комітетів для 
кожного члена Громадської ради, але в цих комітетах не буде кому працювати. 
Запропонувала створити 4-5 комітетів для ефективної роботи Громадської ради.

Хавратенко О.О., голова громадської організації «Старий Поділ», який 
нагадав присутнім, що коли вони обиралися до складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державної адміністрації, вони мали розуміти 
що Громадська рада -  це тільки дорадчий орган. Звернув увагу на те, що члени 
Громадської ради не повинні підгрібати та прибирати, члени Громадської ради 
мають, аналізуючи дії районної влади, виходити з пропозиціями щодо 
вирішення проблемних питань. Запропонував створити комітет сталого 
розвитку району.

Іванова О.І., голова громадської організації «Громадська Варта Подолу», яка 
запропонувала створити комітет з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, 
містобудування та екології.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення комітету з питань з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, 
туризму, містобудування та екології.

«за» - 8 голосів 
«проти» - 3 голоси 
«утримались» - 4 голоси



ВИРІШИЛИ:
Створити комітет з питань з питань житлово-комунального господарства, 
благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, 
містобудування та екології.

6. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував проголосувати за обрання головою 
комітету Іванову О. І.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо обрання головою комітету з питань з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, 
туризму, містобудування та екології Іванової О.І.

«за» - 8 голосів 
«проти» - 0 голосів 
«утримались» - 7 голосів

ВИРІШИЛИ:
Обрати головою комітету з питань з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, 
туризму, містобудування та екології Іванову 0.1.

7. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував створити комітет з питань 
малозахищених верств населення та вимушених переселенців, а також обрати 
голову вищезазначеного комітету.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який підтримав 
вищезазначену пропозицію та запропонував обрати головою комітету 
Матюкіна І.В. Також зазначив, що до складу комітету має бути включений 
представник громадської організації Подільське районне товариство інвалідів 
«ЄДНІСТЬ» м. Києва -  Воробйов О.М.
Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення комітету з питань малозахищених верств населення та 
вимушених переселенців, обрання головою комітету Матюкіна І.В. та 
включення до складу комітету Воробйова О.М.
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«за» - одноголосно 

ВИРІШИЛИ:
Створити комітет з питань малозахищених верств населення та вимушених 
переселенців, обрати головою комітету Матюкіна І.В. та включити до складу 
комітету Воробйова О.М.

8. СЛУХАЛИ:
Мельника І.В., члена громадської організації «Центр патріотичного виховання 
дітей та молоді «Юний прикордонник», який запропонував створити комітет з 
гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони здоров’я, спорту, 
молодіжної політики та збереження культурної спадщини.

Інших пропозицій щодо назви комітету не було.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, 
охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження культурної 
спадщини.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Створити комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження культурної спадщини.

9. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував обрати голову комітету з гуманітарних 
питань, культурно-освітніх проблем, охорони здоров’я, спорту, молодіжної 
політики та збереження культурної спадщини.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який 
запропонував кандидатуру Кравченка В.Р.

Афіндуліді С.І., голова Спілки ветеранів Афганістану Подільського району 
міста Києва, який запропонував кандидатуру Мельника І.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо обрання голови комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх 
проблем, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження 
культурної спадщини, а саме:
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Мельник І.В.:
«за» - 7 голосів 
«проти» - 0 голосів 
«утримались» - 8 голосів

Кравченко В.Р.:
«за» - 7 голосів 
«проти» - 0 голосів 
«утримались» - 8 голосів

ВИРІШИЛИ:
Взяти за основу попереднє голосування, а також доручити членам Громадської 
ради, які увійдуть до складу комітету з гуманітарних питань, культурно- 
освітніх проблем, охорони здоров’я, спорту, молодіжної політики та 
збереження культурної спадщини обрати серед двох кандидатур голову 
комітету.

10. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який зазначив, що так як створено 5 комітетів Громадської 
ради та обрано їх голів, потрібно обрати персональний склад комітетів.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні цього питання взяли участь всі члени Громадської ради.

В ході обговорення надійшли такі пропозиції, а саме:
- Комітет з питань взаємодії з правоохоронними органами, протидії корупції, 

прав людини та законності, до якого увійшли: Білінський Т.В. - голова 
комітету, Афіндуліді С.І., Матюкін І.В. та Скрипський В.Р.;

- Комітет з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей загиблих, 
до якого увійшли: Іщенко В.Л. - голова комітету, Афіндуліді С.І., Іванов В.В., 
Рудич Г.О.;

- Комітет з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, містобудування та 
екології, до якого увійшли: Іванова О.І. - голова комітету, Воробйов О.М., 
Дубас-Чорнюк О.М., Коваленко О.Л., Олійник Я.А., Чепель М.І.;

- Комітет з питань малозахищених верств населення та вимушених 
переселенців, до якого увійшли: Матюкін І.В. - голова комітету, Воробйов 
О.М., Гоєнко Т.І., Іванов В.В., Рудич Г.О.;

- Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження культурної спадщини, 
до якого увійшли: Кравченко В.Р., Мельник І.В., Афіндуліді С.І., Гоєнко Т.І., 
Рудич Г.О.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо обрання персонального складу комітетів Громадської ради, а саме:
- Комітет з питань взаємодії з правоохоронними органами, протидії корупції, 

прав людини та законності, до якого увійшли: Білінський Т.В. - голова 
комітету, Афіндуліді С.І., Матюкін І.В. та Скрипський В.Р.;

- Комітет з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей загиблих, 
до якого увійшли: Іщенко В.Л. - голова комітету, Афіндуліді С.І., Іванов В.В., 
Рудич Г.О.;

- Комітет з питань .^житлово-комунального господарства, благоустрою, 
архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, містобудування та 
екології, до якого увійшли: Іванова О.І. - голова комітету, Воробйов О.М., 
Дубас-Чорнюк О.М., Коваленко О.Л., Олійник Я.А., Чепель М.І.;

- Комітет з питань малозахищених верств населення та вимушених 
переселенців, до якого увійшли: Матюкін І.В. - голова комітету, Воробйов 
О.М., Гоєнко Т.І., Іванов В.В., Рудич Г.О.;

- Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження культурної спадщини, 
до якого увійшли: Кравченко В.Р., Мельник І.В., Афіндуліді С.І., Гоєнко Т.І., 
Рудич Г.О.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Обрати персональний склад комітетів Громадської ради, а саме:
- Комітет з питань взаємодії з правоохоронними органами, протидії корупції, 

прав людини та законності, до якого увійшли: Білінський Т.В. - голова 
комітету, Афіндуліді С.І., Матюкін І.В. та Скрипський В.Р.;

- Комітет з питань інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів і сімей загиблих, 
до якого увійшли: Іщенко В.Л. - голова комітету, Афіндуліді С.І., Іванов В.В., 
Рудич Г.О.;

- Комітет з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, 
архітектури, розвитку підприємництва, ринків, туризму, містобудування та 
екології, до якого увійшли: Іванова О.І. - голова комітету, Воробйов О.М., 
Дубас-Чорнюк О.М., Коваленко О.Л., Олійник Я.А., Чепель М.І.;

- Комітет з питань малозахищених верств населення та вимушених 
переселенців, до якого увійшли: Матюкін І.В. - голова комітету, Воробйов 
О.М., Гоєнко Т.І., Іванов В.В., Рудич Г.О.;

- Комітет з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, охорони 
здоров’я, спорту, молодіжної політики та збереження культурної спадщини, 
до якого увійшли: Кравченко В.Р., Мельник І.В., Афіндуліді С.І., Гоєнко Т.І., 
Рудич Г.О.

11. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного
фонду «Фудбенк», який повідомив, що до Громадської ради надійшло



звернення від Федорцевої Л.В. (звернення додається) та запропонував 
розглянути.

ВИСТУПИЛИ:
Мельник І.В., член громадської організації «Центр патріотичного виховання 
дітей та молоді «Юний прикордонник», який повідомив, що Федорцева Л.В. 
мати двох синів, які були учасниками бойових дій в Афганістані та обидва 
померли від отриманих поранень в 2008 та 2010 роках. Зазначив, що ім’я 
одного з синів викарбовано на стелі загиблим воїнам-афганцям Подільського 
району міста Києва, а іншого ні. Висловив прохання допомогти матері загиблих 
синів та вирішити питання щодо можливості внесення імені ще й іншого 
загиблого сина.

Афіндуліді С.І., голова Спілки ветеранів Афганістану Подільського району 
міста Києва, який повідомив, що коли розробляли проект стели спілка ветеранів 
звернулася до воєнного комісаріату Подільського району та отримала списки 
загиблих воїнів-афганців Подільського району, які потім було викарбовано на 
стелі пам’ятника. Зазначив, що питання внесення імен загиблих на стелі 
відноситься до компетенції правління спілки ветеранів Афганістану 
Подільського району міста Києва. Проінформував, що зараз правлінням спілки 
прийнято рішення детально проаналізувати це питання та на даний час не 
вносити нових імен до списку, який викарбовано на стелі. Також висловив 
прохання щодо можливості розгляду питання фінансування встановлення 
пам’ятника на місці стели, який би уособлював у собі всіх загиблих воїнів 
Подільського району.

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував звернутися до спілки ветеранів 
Афганістану Подільського району міста Києва щодо вирішення 
вищезазначеного питання та надати відповідь Федорцевій Л.В. Зазначив, що 
питання фінансування встановлення нового пам’ятника має бути спочатку 
опрацьовано та розглянуто комітетом з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, 
туризму, містобудування та екології, а потім винесено на розгляд засідання 
Громадської ради. Також запропонував звернутися за допомогою до великих 
компаній Подільського району.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо звернення до Спілки ветеранів Афганістану Подільського району міста 
Києва про вирішення питання внесення імені Федорцева Бориса Васильовича в 
список на стеллі загиблим воїнам-афганцям Подільського району міста Києва 
та надання відповіді Федорцевій Л.В.

«за» - одноголосно



ВИРІШИЛИ:
Звернутись до Спілки ветеранів Афганістану Подільського району міста Києва 
щодо вирішення питання внесення імені Федорцева Бориса Васильовича в 
список на стеллі загиблим воїнам-афганцям Подільського району міста Києва 
та надати відповідь Федорцевій Л.В.

12. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову громадського формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону Подільського району м. Києва, який повідомив, 
що громадська організація «Жіноча Надія» надала копії звернень до 
Подільської райдержадміністрації щодо виділення приміщення для відкриття 
Навчально-реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Подільського району 
міста Києва (копії додаються).

ВИСТУПИЛИ:
Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який нагадав, що за наявності всіх документів від 
громадської організації «Жіноча Надія» Громадською радою буде направлено 
звернення до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації про виділення приміщення.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до уваги надані громадською організацією «Жіноча Надія» копії звернень 
до Подільської райдержадміністрації щодо виділення приміщення для 
відкриття Навчально-реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Подільського 
району міста Києва та направити звернення до т.в.о. голови Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації про виділення приміщення.

13. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що до Громадської ради надійшло 
звернення громадської організації «Старий Поділ» (звернення додається) та 
запропонував розглянути.

ВИСТУПАЛИ:
Хавратенко О.О., голова громадської організації «Старий Поділ», який 
звернувся до Громадської ради з питанням порушення прав та інтересів 
мешканців будинку по вул. Костянтинівській, 19. Зазначив, що вищезазначене 
звернення було також направлено на ім’я т.в.о. голови Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації. Висловив прохання посприяти у вирішенні 
вищезазначеного питання.

Іванов В.В., голова благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який запропонував опрацювати вищезазначене питання в 
комітеті з питань взаємодії з правоохоронними органами, протидії корупції,
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прав людини та законності та комітеті з питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, архітектури, розвитку підприємництва, ринків, 
туризму, містобудування та екології, а потім винести на розгляд засідання 
Громадської ради.

Мельник І.В., член громадської організації «Центр патріотичного виховання 
дітей та молоді «Юний прикордонник», який зазначив, що потрібно запросити 
керівника відділу благоустрою району.

ВИРІШИЛИ:
Опрацювати питання про порушення прав та інтересів мешканців будинку по 
вул. Костянтинівській, 19 в комітеті з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, протидії корупції, прав людини та законності та комітеті з питань 
житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури, розвитку 
підприємництва, ринків, туризму, містобудування та екології.
Білінському Т.В. та Івановій О.І. проінформувати про результати проведеної 
роботи комітетами на засіданні Громадської ради.

14. СЛУХАЛИ:
Іванова В.В., голову благодійної організації Київського міського благодійного 
фонду «Фудбенк», який повідомив, що потрібно вирішити питання 
виготовлення посвідчень членів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації та затвердження плану роботи на 2015 рік.

ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні цього питання прийняли участь всі члени Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ:
Доручити Чепелю М.І. виготовлення посвідчень членів Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
Розробити пропозиції до плану роботи Громадської ради на 2015 рік та надати 
на електронну адресу Іванова В.В.

15. 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 05 серпня 2015 о 15.00.



12

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо проведення засідання Громадської ради 05 серпня 2015 о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 05 серпня 204оуроку о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова/шоща, 2, кім. 9

Голова Громадської ради 

Секретар Громадської ради

В. Іванов 

О. Онофрійчук


