
ПРОТОКОЛ № ЗО 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: Л 6.11.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 . державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 9 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: голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Мондриївський В.М., генеральний директор КП «Плесо» Пікалов Д.О., 
в.о. директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 
Подільського району Манько О.І., заступник начальника відділу контролю за 
благоустроєм Поляков П.Ю., головний спеціаліст з питань екології 
Афанасьева Л. П., представники інститутів громадянського суспільства та 
мешканці району (реєстрація додається).

Порядок денний:
1. Про результати роботи та плани на майбутнє депутата Київської міської 

ради Маслової Наталії Владиславівни
2. Про кількість озер на території району, їх екологічний стан та рекреаційну 

спроможність
3. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
першого питання порядку денного і заслухати результати роботи та плани на 
майбутнє депутата Київської міської ради Маслової Наталії Владиславівни.

ВИСТУПИЛИ:
Маслова Н.В., депутат Київської міської ради, яка доповіла про результати 
своєї діяльності та ідеї на майбутнє. Звіт про роботу додається. Наголосила, що 
двері її приймальні завжди відкриті для співпраці та у разі необхідності 
допомоги.



Члени Громадської ради та присутні представники інститутів громадянського 
суспільства обговорили з Масловою Н.В. нагальні питання району, 
запропонували допомогу у реалізації проектів в районі та висловили подяку 
депутату Масловій Н.В.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію депутата Київської міської ради Маслової Н.В. до 
відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував в зв’язку із 
запізненням запрошених доповідачів по другому питанню порядку денного, 
розглянути третє питання, а саме про розгляд поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила про формування Подільською 
райдержадміністрацією орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю у районі на 2017 рік. Попросила залучитись усіх бажаючих та 
надати свої пропозиції до плану.

Царевська Ю.О., член Громадської ради, яка повідомила про проведення 
профілактичної акції до Дня боротьби зі СНІДом, що відбудеться 01.12.2016 з 
15.00 до 21.00 на Контрактовій площі біля пам’ятника Г. Сковори. На заході 
працюватимуть лікарі, соціальні працівники, відбуватиметься тестування на 
ВІЛ у мобільній клініці. Запросила всіх бажаючих долучитися до 
вищезазначеної акції.

Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка розповіла про 
позитивні результати оздоровлення дітей з особливими потребами та наміри 
вирішити питання щодо можливості отримання в наступному році путівок на 
оздоровлення таких дітей в Подільському районі. Презентувала всім присутнім 
вироби змайстровані власними руками вихованців.

Нуменко В.О. та Науменко Ю.В., представники «Федерації підводної 
діяльності та спорту м. Києва», які звернулись до Громадської ради з 
проханням підтримати та допомогти реалізувати проект метою якого є 
зниження нещасних випадків на воді, шляхом навчання практичним навичкам 
рятування, безпечному поводженню на воді, правильної оцінки своїх сил та 
вірному алгоритму надання допомоги.
В ході обговорення взяли участь усі присутні та запропонували звернутись 
листом до голови району щодо впровадження такого проекту.
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Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував провести 
наступне засідання ЗО листопада 2016 року о 15.00. Наголосив, що на наступне 
засідання буде запрошено депутата Київської міської ради Дідовця Юрія 
Вікторовича.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Онофрійчук О.І., Гончар О.О., Царевської Ю.О. до 

відома.
2. Рекомендувати представникам «Федерації підводної діяльності та спорту 

м. Києва» звернутися офіційним листом до голови Подільського району з 
метою реалізації проекту зниження нещасних випадків на воді та сприяти у 
просуванні вищезазначеного проекту.

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

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти 
нарешті до обговорення другого питання порядку денного про кількість озер на 
території району, їх екологічний стан та рекреаційну спроможність.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який коротко доповів про ситуацію 
навколо озер району та запропонував надати слово головному спеціалісту з 
питань екології Подільської райдержадміністрації.
Афанасьева Л.П., головний спеціаліст з питань екології Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації, яка доповіла про стан справ стосовно 
водойм в Подільському районі.
Пікалов Д.О., генеральний директор КП «Плесо», який повідомив про основні 
напрями діяльності підприємства, специфіку роботи, заходи що проводяться 
відносно водойм на території Подільського району, які знаходяться на балансі 
підприємства (Синє та Блакитне озера), інновації в даній сфері, а також 
проблеми пов’язані з фінансуванням.
Мондриївський В.М., голова Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який відзначив актуальність питань, що розглядаються на 
засіданнях Громадської ради. Подякував генеральному директору КП «Плесо» 
за можливість бути присутнім на засіданні та професійний підхід у наданні 
інформації. Попросив врахувати побажання мешканців району щодо належного 
утримання водойм.
Манько О.І., в. о. директора комунального підприємства по утриманню 
зелених насаджень Подільського району, яка розповіла про стан водойм, що
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знаходяться на балансі КП УЗН та планові заходи, які проводить підприємство 
в межах свої повноважень.

В ході обговорення питання взяли участь усі присутні. Після жвавої дискусії 
голова Громадської ради Білінський Т.В. запропонував створити робочу групу з 
моніторингу екологічного стану та рекреаційної спроможності озер на чолі з 
головою комітету з питань екології та туризму Громадської ради Олексієм 
Коваленком.

о

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію всіх, хто виступив з даного питання до відома.
2. Створити робочу групу з моніторингу екологічного стану та рекреаційної 

спроможності озер на чолі з головою комітету з питань екології та туризму 
Громадської ради Олексієм Коваленком.'

Голова Громадської ради Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук



ЗВІТ
Депутата Київської міської ради VIII скликання 

Маслової Наталії Владиславівни
Обраного по 80 виборчому округу Подільського району, житловий масив «Виноградар»

♦♦♦ Робота громадської приймальні

Протягом останніх 9-ти місяців на території округу постійно функціонує моя 
громадська приймальня.

Протягом цього часу до приймальні особисто звернулись майже 300 
мешканців мікрорайону. Проведено більше 25 -  ти особистих прийомів та отримано 
на них доручення від мешканців житлового масиву Виноградар.За результатами 
розгляду : направлено 190 депутатських звернень, більше 100 мешканців отримали 
вичерпну юридичну консультацію, юристом приймальні підготовлено пів сотні 
позовних заяв, скарг, клопотань та інших юридичних документів.

«■

❖  Житлово-комунальне господарство

На підставі отриманих доручень виборців, скарг та звернень мешканців 80 
виборчого округу Подільського району створено перелік ремонтних та 
відновлювальних робіт, які необхідно провести в житлових будинках округу та на їх 
прибудинковій території.

На підставі зазначеного переліку за моїми поданнями у Програмі 
Економічного та соціального розвитку м. Києва передбачено фінансування низки 
ремонтних робіт більша частина з яких вже виконана. Крім цього, виконання деяких 
видів робіт або закупівля будівельних матеріалів фінансується за рахунок мого 
депутатського фонду.

Загалом проведено наступні роботи в житлових будинках:
1. Заміненота відремонтовано 3 ліфти в 2 - х будинках (просп. Свободи 1/60 

та просп. Правди 37 - Б).
2. Утеплення торцевих стін 5 - т и  будинків та ще в одному будинку роботи 

будуть розпочаті та завершені в цьому році (просп. Правди, 68, просп. 
Правди, 68 -  В, просп. Правди 70 -  Б, просп. Свободи, 17, просп. Свободи 
15/1 та просп. Правди, 64).

3. Капітальний ремонт покрівлі в 1 - му будинку (просп. Правди, 68 -  В).



4. До кінця року проведуть капітальний ремонт інженерних мереж в 2 - 
хбудинках (просп. Свободи, 5 та просп. Свободи 1/60) та відремонтовано в 
1 -  му будинку (просп. Свободи, 1 -  А).

5. Встановлено металопластикові вікна на всіх поверхах 1 - го будинку та до 
кінця року буде проведена заміна вікон ще в 2 - х будинках (просп. 
Свободи, 17 та просп. Правди 68-В, просп. Свободи, 15/1).

6. £о  кінця року встановлять пристрої примусового зниження швидкості на 
прибудинковій території 4 - х  будинків (просп. Свободи, 5, просп. 
Свободи, 3, просп. Свободи, 1-А, просп. Свободи, 1/60).

7. Встановлено дорожній знак біля прибудинкових територій будинків 
забороняючій проїзд великогабаритних машин (з’їзд з просп. Правди 39-А 
на дублер вказаної вулиці).

8. Встановлено лавки на прибудинковій території 3 - х  будинків (просп. 
Правди, 62-А, просп. Свободи, 17, просп. Свободи, 2).

9. Встановлено огорожі квітників 4 - х  будинків (просп. В. Порика, 9 -  В, 
просп. Свободи 15/1, просп. Свободи, 5, просп. Свободи, 1-А).

10.Встановили пандус в 1 - му будинку (просп. Свободи, 17).
11. Замінено контейнери для збору сміття на прибудинковій території 3 - х  

будинків (просп. Правди, 64, просп. Правди, 62-А, просп. Свободи, 5).
12.Проведена деаритизація підвальних приміщень в 3 - х будинках (просп. 

Правди, 68 - Б, просп. Свободи, 1/60, просп. В.Порика, 18).
13.Придбано та передано будівельні матеріали та інші матеріальні цінності 

для проведення поточних ремонтних робіт в 8 - ми житлових будинках, що 
обслуговуються ЖБК за рахунок депутатського фонду (просп. Г.Гонгадзе, 
32-3, просп. Правди, 10-А, просп. Правди, 33, просп. Правди, 37, просп. 
Правди, 37 -  А, просп. Правди, 78, просп. Свободи, 2, просп. Свободи, 3 -  
Б).

Крім цього, проведенні роботи з відновлення благоустрою 
прибудинкових територій житлових будинків, а саме:

1. Встановлено 6 дитячих майданчиків з них 1 за рахунок депутатського 
фонду (просп. В.Порика, 18, просп. В.Порика, 14, просп. В.Порика, 15-А, 
просп. В.Порика, 3 -  А, просп. Свободи, 3, просп. Свободи, 5).

2. Проведено капітальний ремонт асфальтного покриття основних між 
квартальних проїздів по просп. Правди, вул. Світлицького та просп. Г. 
Гонгадзе (просп. Правди, 35 -  37, просп. Правди, 64 -- 64 -  Б, просп. 
Правди, 68, 68 -  Б, 70, 70 -  А, 72, просп. Г.Гонгадзе, 30, 32, 32 -  А).



♦♦♦ Допомога загальноосвітнім, дошкільним навчальним 
закладам

^  Оновлення матеріальної бази та проведення ремонтних робіт у навчальних 
закладах завдання на яке я звертаю особливу увагу.

^  Поточні ремонти не проводились майже ЗО років і в першу чергу за 
рахунок мого депутатського фонду та залучених коштів вже придбано та 
передано до навчальних закладів будівельні матеріали.

V  На численні звернення батьків музичної школи №12 (вул. Межова, 25), за 
моєї підтримки, були виділені додаткові приміщення для дітей, які 
займаються в музичній школі.

^  Крім цьогоза моїм поданням передбачено фінансування у Програмі 
Економічного та соціального розвитку м. Києва та виконано наступні 
ремонтні роботи у навчальних закладах округу:

>  Утеплення фасадів у спеціалізованій школі дитячому садочку 1-го ступеня 
Дивоцвіт (просп. Правди, 64 -  А);

>  Утеплення фасадів дошкільного навчального закладу №803 Ладусі (просп. 
В.Порика, 14 -  В);

>  Встановлено пластикові вікна у 2 - х групах дошкільного навчального закладу 
№803 Ладусі (просп. В.Порика, 14 -  В);

>  Ремонт покрівлі у ЗОНІ № 242 (просп. Правди, 64 -  Г);
>  Модернізовано модуль індивідуального теплового пункту школи -  інтернат 

№6 (вул. Світлицького, 31/7)
> Зараз проводиться капітальний ремонт спортивної зали у загальноосвітній 

школі № 242 (просп. Правди, 64 -  Г).

♦ >  Матеріальна допомога

З 2016 року соціально незахищені мешканці масиву «Виноградар» за рахунок 
мого депутатського фонду та міської цільової програми «Турбота. Назустріч 
киянам» постійно отримають матеріальну допомогу.

Загалом 150 сімей вже отримали матеріальну допомогу, а до кінця цього року 
ще понад 30- ти  сім’ям вона буде надана.

♦ >  Загальні питання благоустрою округу

Сквер на п р о с п . Правди.
З метою дотримання встановлених законодавством нормативів охорони 

зелених насаджень та збереження рекреаційної території мікрорайону, а також 
врахування інтересів мешканців міста Києва мною було підготовлено проект 
рішення Київради «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована 
на просп. Правдинавпротибудинків №№70 - 76, в Подільськомурайоні м. Києва».

Наразі він проходить погодження в профільних комісіях Київради і до кінця 
2016 року має бути проголосований на засіданні Київради.



Толоки
Організовано та проведено весняні толоки на території виборчого округу та 

підтримано загальну толоку на озері «Синє». В рамках якої крім прибирання 
навколишньої території встановлено елементи благоустрою.

Екскурсії
Інститут еволюційної екології НАН України -  «Парк Феофанія».

Я, як депутат Київської міської ради, представник інтересів територіальної 
громади міста Києва, переймаюсь питаннями та інтересами мешканців мого 
виборчого округу. Тому для активістів житлового масиву Виноградар була 
влаштована екскурсія до парку -пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення «Феофанія.

Скит «Свято -  Введенського монастиря»
Напередодні святкування «Дня вчителя» педагогічний колектив 

загальноосвітньої школи № 242 Подільського району м. Києва відвідав пізнавально 
-  розвиваючу екскурсію до «Скиту Свято -  Введенського монастиря», що 
знаходиться у с. Томашівка, Фастівського району, Київської області.

^ Пізнавально - розвиваюча екскурсія до Чернігова.
Для мешканців Подільського району була організована екскурсія до Чернігова. 
Місто славиться своїми пам'ятками часів Київської Русі і Чернігівського князівства, 
а також Гетьманщини і козацького Чернігівського полку.

S  Завод «Кока -  кола»
Для найбільш активних школярів житлового масиву Виноградар влаштовано 

екскурсію з профорієнтації до музею та заводу «Кока -  кола».

Ініціативи
В 13 - ти кооперативних будинках та 5 -  ти комунальних будинках 

встановлено коробки по збору використаних батарейок та акумуляторів.
На День Захисту дітей організовано та проведено святкове дійство для дітей та 

мешканців виборчого округу.
Організовано щомісячні гуманітарні та медичні допомоги переселенцям та 

військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО.
Налагоджена тісна співпраця з громадськими організаціями Подільського 

району міста Києва (громадська організація «УТОС», Рада організації ветеранів 
Подільського району в м. Києві, Подільське районне товариство інвалідів 
«ЄДНІСТЬ» м. Києва)

Проведено 2 конкурси дитячих малюнків серед талановитої молоді житлового 
масиву Виноградар. Призерів нагороджено смачними подарунками.


