
ПРОТОКОЛ № 15
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 24.02.2016 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 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 взаємодію державних структур та громадських організацій у сфері 
протидії торгівлі людьми.

2. Про проведену роботу комітетів Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації.

3. 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 взаємодію державних структур та громадських організацій у сфері 
протидії торгівлі людьми. Запросив до слова голову громадської організації 
«Фундація «Гармонізоване суспільство» Грищенко Н.С.

ВИСТУПИЛИ:
Грищенко Н.С., голова громадської організації «Фундація «Гармонізоване 
суспільство», яка розповіла про взаємодію державних структур та громадських 
організацій у сфері протидії торгівлі людьми. Наталією Грищенко було 
роз’яснено присутнім поняття «торгівлі людьми» згідно з міжнародним та 
національним законодавством. Вона також звернула увагу на те, як проходить 
процедуру надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
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Білінський Т.В., голова Громадської ради, запропонував громадській 
організації «Фундація «Гармонізоване суспільство» долучитися до роботи 
комітету з питань малозахищених верств населення та вимушених переселенців 
в якості експерта.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію голову громадської організації «Фундація 

«Гармонізоване суспільство» Грищенко П.С. до відома.
2. Доручити Царевській Ю.О., члену Громадської ради, налагодити 

взаємодію з громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» 
та долучити її до роботи комітету з питань малозахищених верств населення та 
вимушених переселенців в якості експерта.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання порядку денного, а саме: про проведену роботу комітетів 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував перенести 
розгляд питання на наступне засідання у зв’язку з відсутністю деяких членів 
Громадської ради.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Перенести розгляд питання про проведену роботу комітетів Громадської 

ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 
наступне засідання.

2. Головам комітетів Громадської ради підготувати звіти про роботу 
комітетів та бути готовим доповідати.

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

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, повідомив про те, що до 
Громадської ради звернулося ТОВ «Модірес ЛТД» з проханням розглянути
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питання благоустрою скверу біля фонтану на перетині вулиць Іллінської та 
Почайнинської.

Антипов Артем, представник ТОВ «Модірас ЛТД», який звернувся до 
громадськості району з проханням підтримати розміщення літнього 
майданчику ресторану «Уего Уего» біля фонтану у Почайнинському сквері.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував створити 
комісію у складі Афіндуліді С.І., Мельника І.В. та Дубас-Чорнюк О.М. з метою 
вивчення даного питання та за результатами перевірки надати звіт про можливі 
шляхи вирішення на наступному засіданні Громадської ради.

Онофрійчук О.І., начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, яка 
повідомила присутнім про звернення Максименко Т. В. щодо можливості та 
доцільності відзначення 95-річчя Подільського району та проведення конкурсу 
«Подолянин року».

Максименко Т.В., громадський активіст, яка запропонувала відновити конкурс 
«Подолянин року» та відзначити 95-річчя Подільського району.

Представник ПП «Весна», який звернувся з проханням допомогти у вирішенні 
ситуації, що виникла навколо тимчасової споруди, розташованої за адресою: 
вул. Нижній Вал, 15.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який повідомив, що до нього 
звернувся Дмитро Витов, батько учня спеціалізованої школи №118 "Всесвіт", зі 
скаргою про те, що 23 лютого 2016 року у класі вищезазначеної школи, 
хлопчикам дарували подарунки. Він зазначив, що його син відмовився брати 
подарунок, за що на нього почали тиснути. Попросив Громадську раду 
розібратись в ситуації, яка склалася.

Зазначив, що на засіданні присутній представник громадської організації 
«Єдність» Воробйов О.М. Нагадав, що у зв’язку з виключенням зі складу 
Громадської ради двох представників, вищевказаній громадській організації 
було запропоновано долучитись до роботи Громадської ради та увійти у її 
склад. Сказав, що для включення до складу Громадської ради Воробйову О.М. 
необхідно надати лист від організації про наміри брати учать у роботі 
Громадської ради та копію виписки з ЄДРПОУ (строком видачі не більше 
одного місяця), після чого його буде включено до складу.

Також повідомив, що представник громадської організації «Сім’я без 
залежності» Львович С.В., який за рейтинговим голосуванням має увійти до 
складу Громадської ради, не з’явився на засідання. Запропонував 
Афіндуліді С.І., заступнику Громадської ради, з’ясувати причини його 
відсутності та запросити на наступне засідання.
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Повідомив, що останнім питанням залишається визначення дати 
наступного засідання. Запропонував провести його 09 березня 2016 о 16.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, 9 кім.
В обговоренні зазначених питань взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Створити комісію у складі Афіндуліді С.І., Мельника І.В. та 

Дубас-Чорнюк О.М. задля вивчення питання законності розміщення літнього 
майданчику ресторану «Уего Уего» біля фонтану у Почайнинському сквері та 
за результатами перевірки надати звіт на наступному засіданні Громадської 
ради.

2. Доручити Мельнику І.В., члену Громадської ради, вивчити питання щодо 
можливості та доцільності відзначення 95-річчя Подільського району та 
започаткування проведення конкурсу «Подолянин року» та надати пропозиції 
на наступне засідання Громадської ради. Запросити Максименко Т.В. до 
співпраці.

3. Доручити Царевській Ю.О., члену Громадської ради, підготувати проект 
листа на підтримку ПП «Весна» стосовно ситуації, що виникла навколо 
тимчасової споруди, розташованої за адресою: вул. Нижній Вал, 15.

4. Створити комісію у складі Мельника І.В., Дубас-Чорнюк О.М. та 
Масловського М.М. з метою розгляду скарги Дмитра Витова, батька учня 
спеціалізованої школи №118 "Всесвіт", щодо ситуації, яка виникла 23 лютого 
2016 року у класі вищезазначеної школи. За результатами розгляду надати 
інформацію на наступному засіданні Громадської ради.

5. Рекомендувати Воробйову О.М., члену громадської організації «Єдність», 
надати лист від організації про наміри брати учать у роботі Громадської ради та 
копію виписки з ЄДРПОУ (строком видачі не більше одного місяця) на 
наступне засідання з метою включення його до складу Громадської ради.

6. Доручити Афіндуліді С.І., заступнику Громадської ради, з’ясувати 
причини відсутності представника громадської організації «Сім’я без 
залежності» Львовича С.В. та запросити його на наступне засідання.

7. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адмініст{ 1 "3.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: м.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


