
ПРОТОКОЛ № 31 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: ЗО. 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: 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: депутат Київської міської ради Дідовець Ю.В., представники 
інститутів громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація 
додається). -

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

ради Дідовця Юрія Вікторовича
2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Г '  •  •  ГЖ 1 Т »  Т—' • •  V  V /Ьілінського І.ІЗ., голову Громадської ради, якии запропонував переити до 
першого питання порядку денного і заслухати результати роботи та плани на 
майбутнє депутата Київської міської ради Дідовця Юрія Вікторовича.

ВИСТУПИЛИ:
Дідовець Ю.В., депутат Київської міської ради, який розповів про результати 
своєї роботи. Зазначив, що пріоритетними напрямками діяльності є сприяння 
будівництву гілки метро на житловий масив Виноградар та збереження 
Виноградарського лісу. Наголосив, що його діяльність базується на принципах 
доступності та відкритості (звіт про роботу додається).

Члени Громадської ради та присутні представники інститутів громадянського 
суспільства обговорили з депутатом Дідовцем Ю.В. нагальні питання району. 
Зокрема, представники ГО «Старий Поділ» підняли питання щодо сприяння 
поверненню демонтованого перед кінотеатром «Жовтень» пам’ятника «Камінь
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-  зброя пролетаріату». Поділились враженнями про недоречний вигляд фасаду 
нової будівлі Київського драматичного Театру на Подолі, зведеного на 
Андріївському узвозі.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію депутата Київської міської ради Дідовця Ю.В. до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила, що на сайті Подільської райдержадміністрації 
висвітлено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у 
районі на 2017 рік. На даний час ведеться громадське обговорення. Попросила 
ознайомитись та залучитись усіх бажаючих щодо надання пропозицій і 
зауважень до плану.

Царевська Ю.О., член Громадської ради, яка повідомила, що 
ВБО «КОНВІКТУС УРАЇНА», МБФ «Альянс Громадського здоров’я» спільно з 
Громадською радою при Подільській райдержадміністрації ініціювали 
проведення 14.12.2016 з 16.15 до 18.00 круглого столу «Партнерство заради 
рівності» з метою об’єднання зусиль НУ О, держави та громадськості навколо 
проблеми надання якісних гендерно-чутливих послуг в сфері охорони здоров’я, 
соціального захисту, освіти і довкілля. Результатом круглого столу має стати 
підписання Меморандуму про партнерство та співпрацю у сфері рівноправного 
доступу до гендерно-чутливих і якісних послуг.
Також нагадала 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. Сковороди. На заході працюватимуть лікарі, соціальні 
працівники, відбуватиметься тестування на ВІЛ у мобільній клініці. Запросила 
всіх бажаючих долучитися до вищезазначеної акції.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив про результати 
діяльності робочої групи з питання ботанічної пам’ятки природи «Дуб 
Шевченка» за адресою: вул. Вишгородська, 7 (парк «Березовий Гай») та наміри 
щодо здійснення заходів із збереження дерева шляхом подання проекту до 
громадського бюджету (бюджету участі) міста Києва. Закликав усіх не 
байдужих підтримати даний проект.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував доручити 
Мельнику І.В. підготувати лист із зверненням до голови району щодо надання 
пояснень стосовно вигляду фасаду новозведеденої будівлі Київського 
драматичного Театру на Подолі. Нагадав, що наступне засідання відбудеться 14



з
грудня 2016 року о 15.00. Наголосив, що на наступне засідання буде запрошено
депутата Київської міської ради Башлакова С.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Онофрійчук О.І., Коваленка O.JL, Царевської Ю.О. до 

відома.
2. Доручити Мельнику І.В. підготувати проект листа із зверненням до голови 

району щодо надання пояснень стосовно вигляду фасаду новозведеденої 
будівлі Київського драматичного Театру на Подолі.

3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 14 грудня 2016 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа^|^9 кімната).

Голова Громадської ради /  п /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук



Звіт депутата Київської міської Ради 

Юрія Дідовця

\

Витрати на ремонт 
житлового фонду (сума)

Сума наданої 
матеріальної 

допомоги 
(кількість 

обдарованих)

Матеріальна
допомога

громадським
організаціям

(сума)

Кількість
депутатських

запитів
і

Кількість
депутатських

звернень

Кількість
проектів
рішень

Кількість
рішень

Кількість 
особистих 
прийомів 
громадян 

(кількість осіб)

7500000 грн

146900 грн 
(108 чоловік) 
Станом на 
30.11.2016 

Заплановано до 
кінця року 

видати 
матеріальну 
допомогу на 

суму 150000 грн

75033 грн 
Станом на 
30.11.2016 

Заплановано до 
кінця року 

видати 
матеріальну 
допомогу на 

суму 128067 грн

2
(станом на 

30.11.2016 р.)

425 
(станом на 

30.11.2016 р.)

Поданих -  1 
та в процесі 
оформлення 

-2

2 900 
(станом на 

30.11.2016 р.)



Тип робіт Адреса Примітки

вул. Бестужева, 32, 3 під'їзд Поточний ремонт сходів

вул. Межова, 19-А, 2 під'їзд Поточний ремонт сходів

проспект Г.Гонгадзе, 32, 4 під'їзд Ремонт першого поверху
Проспект Г.Гонгадзе, 20-Д, 4 під'їзд Ремонт внутрішньо будинковому 

трубопровіду
Вул.. В. Порика, 9-Г Невідкладний ремонт трубопровіду
Проспект Свободи, 17-Б Проведені роботи по теплоізоляції 

трубопровіду
Ремонт ЖКГ Проспект Г.Гонгадзе, 20-Ж Утеплення фасаду (північна сторона, в 

роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, 32-Г, клуб «Лідер» Утеплення фасаду (на даний час в роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, 32-Г, клуб «Лідер» Заміна вікон (на даний час в роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, ,в районі буд. №20-Б Очистка дощової каналізації
Проспект Г.Гонгадзе, 32 Заміна вікон (на даний час в роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, 32-Б Заміна вікон (на даний час в роботі)

• Проспект Г.Гонгадзе, 32-В Заміна вікон (на даний час в роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, 14 Заміна вікон (на даний час в роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, 32-В Капітальний ремонт 2-х під'їздів (на 

даний час в роботі)
Проспект Г.Гонгадзе, 18-Б Капітальний ремонт 2-х під'їздів (на 

даний час в роботі)
Вул.. В.Порика, 17-Б Капітальний ремонт ліфтів (2 шт., на 

даний час в роботі)
Вул.. В.Порика, 3 Заміна вікон (на даний час в роботі)

1



1

Благоустрій

Вул. Дніпровській узвіз, 1 Відновлення зеленої зони та встановлення 
декоративної квіткової вази

Проспект Василя Порика, 5 Відновлення зеленої зони біля магазину 
«Сільпо»

Проспек Свободи 1/60 -Правди 58 Демонтаж незаконного паркувального 
майданчику (біля ТЦ «Орнамент»)

Проспек Свободи 1/60 -Правди Відновлення зеленої зони, висадка дерев
Вул.. Стеценко, 18 Вивіз сміттєзвалища з території Міського 

кладовища
Двір будинків пр.-т В.Порика 15, 17, 17-а

•
Вивіз сміттєзвалища біля гаражів даного 
двору

Виноградарський ліс в районі ресторану 
«Ранчо Ель Гаучо»

Приведення до належного санітарного 
стану (засмічення відходами курячого 
виробництва)

Вул.. Михайла Котельникова, 7 Відновлення благоустрою прибудинкової 
території та асфальтове покриттявідмостки

Вул.. В. Порика, 9-Г Відновлення дворового освітлення
Вулиці Світлицького, Червонопільська, 
Осиповського, Западинська

Проведення кронування дерев

Вул.. Світлицького Відновлення вуличного освіфтлення
Територія лісу в районі окружної дороги та 
залізничної станції Біличі

Очищення від стихійних навалів сміття

2 1



Проблематика покрівль та панельних 
стиків

Вул.. М.Гречка, 11-А, кВ.77

«5

Відшкодування за залиття помешканя
Проспект Свободи, 17-Б, кВ.176 Акт обстеження і встановлення причини 

виникнення плісняви в помешканні
Проспект Свободи, 28, 5 під'їзд Роботи по герметизації зовнішніх стінових 

панелей
Проспект Г.Гонгадзе, 32 Поточний ремонт покрівлі
Проспект В.Маяковського, 26-Б Вибірковий ремонт покрівлі

1

Ремонтні роботи дорожнього покриття
Вул.. Красицького-Золочівська Поточний ремонт
Вул.. Косенко Поточний ремонт
Вул.. Золочівська, 44 Встановлення дорожнього люку
Проспект Василя Порика, 5 Ремонт тротуарних плит біля магазину 

«Сільпо»
Проспект Г.Гонгадзе, 20-ті номери Поточний ремонт внутрішньоквартального 

проїзду
Проспект Г.Гонгадзе, ЗО, 32, 32-А Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду

з



-------------------------------------------
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Дитячі майданчики
Проспект Г.Гонгадзе, 18-Д Повна реконструкція (в роботі на даний 

час)
Проспект Г.Гонгадзе, 32-Б Відновлення спортивного майданчику, 

повна реконструкція (в роботі на даний 
час)

Проспект Г.Гонгадзе, 32 Повна реконструкція (в роботі на даний 
час)

1

Робочі групи
Подільський район Перевірка законності функціонування 

платних паркувальних майданчиків
Подільський район 3 питань проектування та будівництва 

метро на ж\м Виноградар (на даний час на 
розгляді)

Безпека дорожнього руху
Проспект Свободи між 25-А та 15/1 Облаштування нерегульованого 

пішохідного переходу
Проспект Г.Гонгадзе, 32 Облаштування дорожнього знаку «Місце

4



розвороту»

Безпека дорожнього руху

Київенерго

Перетин вулиць Золочівська-Кобзарська

Перетин вулиць Красицького-Золочівська

Перетин вулиць Копилівська-Сирецька

Проспект Г.Гонгадзе, 5

Проспект Г. Гонгадзе, 32, кв. 60

Проспект Г. Гонгадзе, 14
Проспект Г. Гонгадзе, 32

Вул. Волоська, 23

Проспект Свободи, 38

Облаштування пристроєм примусового 
зниження швидкості дорожньо- 
транспортної техніки________________
Поновлення дорожнього знаку «Дати 
дорогу»____________ _____________
Запуск роботи регульованого пішохідного 
переходу, яки було встановлено на початку 
2016 року._____________________________
Облаштування пристроєм примусового 
зниження швидкості дорожньо- 
транспортної техніки (в даний час на 
розгляді)_____________________

Нарахування за послугу з 
централізованого опалення
Відсутність гарячої води в будинку
Роз’яснення з приводу нарахування плати 
за тепло
Встановлення приладу обліку теплової 
енергії_____________________________
Зняття показників будинкових приладів 
обліку теплової енергії з представником 
будинку____________________________

Проспект Г. Гонгадзе, 20-Д, під’їзд №3 Проведення нарахувань за послугу з



Київенерго

централізованого опалення у відповідності 
до показників лічильника

Проспект Правди, 37, кв. 31 Надання інформації стосовно 
використання електроенергії будинку

Проспект Правди, 96 Проведення нарахувань за послугу з 
централізованого опалення у відповідності 
до показників лічильника

Вул. Межова, 4, кв. 21 Перерахування оплати за гарячу воду та 
централізоване опалення в квартирі

Проспект Г. Гонгадзе, 20-Б, 20-В Відсутність гарячої води в будинках

і
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