
ПРОТОКОЛ № 13
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 20.01.2016 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 12 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., заступник директора КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» 
Сеніч І.М., представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація 
додається).

Порядок денний:

1. Про роз’яснення формування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, а саме: прибирання прибудинкової 
території, прибирання сходових кліток, вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, освітлення місць 
загального користування, проведення дератизації, дезінфекції тощо.

2. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання порядку денного, 
а саме: про роз’яснення формування тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, Запросив до слова заступника директора 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва» Сеніча І.М.
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ВИСТУПИЛИ:
Сеніч І.М., заступник директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва», який пояснив механізм 
формування тарифів відповідно до нормативно-законодавчих актів (інформація 
додається).

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію заступника директора КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» Сеніча І.М. 
до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
поточні питання, визначитись з датою та часом проведення наступного 
засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Царевська Ю.О., член Громадської ради, яка попросила підтримати 
всеукраїнську благодійну організацію «КОНВІКТУС УКРАЇНА» щодо її 
наміру взяти участь у грантовому конкурсі заявок «Пілотування створення 
сталої моделі надання життєво важливих послуг серед груп населення 
найбільшого ризику інфікування на ВІЛ-інфекцію та людей, які живуть з ВІЛ в 
2-х районах міста Києва (Оболонському та Подільському)», оголошеному 
Проектом ШАГО «Реформа ВІЛ-послуг у дії». Також повідомила, що до неї 
Ярослав Демюк з проханням вирішити питання про роботу ринків та 
організацію ярмарок, а саме: повернути (на прохання мешканців та 
підприємців) проведення ярмарки на просп. Правди, 5-11 щоп’ятниці, а також 
ярмарки на вул. Світлицького, 25 щосуботи.

Масловський М.М., голова дитячого клубу «ІСКРА», запропонував 
висвітлювати на офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації інформацію про плани роботи та заходи, які проводять 
громадські організації.

Липай О.І., заступник голови громадської організації «Захист дітей війни» та 
член громадської організації «Асоціація автокооперативів Подільського 
району», розповів про ситуацію, яка склалася навколо гаражного кооперативу 
«Мрія-2». Попросив членів Громадської ради долучитися до вирішення 
питання, яке виникло навколо автокооперативу.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, звернув увагу на те, що останнім 
часом деякі члени Громадської ради перестали відвідувати засідання. 
Запропонував запросити Іванову О.І., Кондзельського В.С. та Олійника Я.А. на
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наступне засідання для надання пояснень щодо їх відсутності на засіданнях
Громадської ради. Також запропонував провести наступне засідання 03 лютого
2016 о 15.00 в приміщенні райдержадміністрації.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати всеукраїнську благодійну організацію «КОНВІКТУС 

УКРАЇНА» щодо. її наміру намір взяти участь у грантовому конкурсі 
заявок «Пілотування створення сталої моделі надання життєво важливих 
послуг серед груп населення найбільшого ризику інфікування на ВІЛ- 
інфекцію та людей, які живуть з ВІЛ в 2-х районах міста Києва 
(Оболонському та Подільському)», оголошеному Проектом ІІ8АГО 
«Реформа ВІЛ-послуг у дії».

2. Царевській Ю.О. вивчити питання можливості проведення ярмарок в 
зазначені дні тижня та висловити свої пропозиції на наступному 
засіданні.

3. Інформацію Масловського М.М. прийняти до відома.
4. Звернутись до т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо отримання роз’яснень про ситуацію, яка виникла в 
автокооперативі «Мрія - 2» після надання громадськими організаціями 
«Захист дітей війни» та «Асоціація автокооперативів Подільського 
району» звернення до Г ромадського ради щодо вищезазначеного 
питання.

5. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації 03 лютого 2016 о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, ^а адресою: Контрактова площа, 2, 
9 кім.

Голова Громадської ради /  /]/// /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради / о  О. Онофрійчук


