
ПРОТОКОЛ № 28 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 19.10.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 11 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: представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація 
додається).

Порядок денний:
1. Про стан будівлі Гостинного двору у Подільському районі міста Києва
2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував розглянути перше питання порядку денного, а 
саме: стан будівлі Гостинного двору у Подільському районі міста Києва.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який підняв питання про стан 
будівлі Гостинного двору, звернувся до членів Громадської ради з пропозицією 
активізувати зусилля та розглянути можливі варіанти впливу на вирішення 
даного питання.
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив про ідеї 
громадськості щодо використання приміщень будівлі Гостинного двору, 
зокрема, розміщення музею історії Києва в стінах вищезазначеної будівлі. 
Також зазначив, що дана пропозиція розглядалась на «Стратегічній сесії 
розвитку» Подільського району м. Києва 2016-2020рр.».
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Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував створити робочу 
групу з вирішення питання подальшої долі будівлі Гостинного двору у складі: 
Мельник І.В., Коваленко О.Л., Білінський Т.В.
Афіндуліді С.І., заступник голови Громадської ради, який запропонував 
алгоритм дій та наголосив про першочергову необхідність з ’ясувати статус 
будівлі Гостинного двору, що має стати відправною точкою в подальших діях 
робочої групи.

В ході обговорення питання взяли участь усі присутні, які підтримали ідею 
вирішення подальшої долі будівлі Гостинного двору на рівні міста шляхом 
винесення даного питання на засідання Координаційного комітету Громадських 
Рад при районних в місті Києві державних адміністраціях.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу з вирішення питання подальшої долі будівлі 

Гостинного двору у складі: Мельник І.В., Коваленко О.Л., Білінський Т.В. 
Доручити робочій групі опрацювати питання по суті, зокрема, з ’ясувати 
статус будівлі та на основі отриманої інформації підготувати необхідні 
звернення.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
поточні питання.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який висловив ініціативу 
систематично запрошувати на засідання Громадської ради депутатів Київради, 
обраних від Подільського району з метою отримання інформації щодо 
напрямків діяльності та результатів проведеної роботи, а також можливої 
співпраці у вирішенні актуальних питань Подільського району. Запропонував 
на наступне засідання запросити депутата Київради Дрепіна А.В.

Члени Громадської ради підтримали ініціативу. Коваленко О.Л. звернувся 
безпосередньо до присутніх на засіданні представника депутата Київради 
Дрепіна А.В. і помічника-консультанта депутата Київради Маслової М.В. щодо 
можливості впровадження даної ініціативи та отримав схвальні відгуки за 
умови визначення переліку конкретних питань до запрошених.

Филоненко Д.Ю., голова ініціативної групи мешканців будинку № 47 на 
вул. Котовського, який подякував членам Громадської ради за попередньо 
надану допомогу у вирішенні проблемних питань будинку. Вкотре звернувся з 
проханням щодо сприяння у розв’язанні проблеми, цього разу - з каналізацією 
будинку.



В ході обговорення житлово-комунальних питань будинку № 47 по 
вул. Котовського вирішили доручити з’ясування проблем голові комітету з 
питань житлово-комунального господарства Громадської ради Чепелю М.І.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести 
наступне засідання 02 листопада 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома
2. Доручити Царевській Ю.О., члену Громадської ради, розробити проект 

листа до депутатів Київради, обраних від Подільського району щодо участі у 
засіданнях Громадської" ради та запросити депутата Київради Дрепіна А.В. 
на наступне засідання.

3. Доручити Чепелю М.І. надати консультаційну допомогу Филоненко Д.Ю. та 
підготувати звернення до голови Подільського району щодо вирішення 
проблеми мешканців будинку № 47 на вул. Котовського.

4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 02 листопада 2016 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 
кімната).

Голова Громадської ради Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


