
ПРОТОКОЛ № 19
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 20.04.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 13 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., начальник дільниці ТОВ «Майстер Ліфт» Курпач А.П., 
представники інститутів громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про ситуацію з ліфтами за адресою вул. Василя Порика, 7-А та в цілому 
по Подільському району.

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 ситуацію з ліфтами за адресою вул. Василя Порика, 7-А та в цілому 
по Подільському району. Запросив до слова Сеніча І.М.

ВИСТУПИЛИ:
Сеніч І.М., заступник директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва», який проінформував про 
ситуацію, яка склалася з ліфтами у житловому будинку за адресою вул. Василя 
Порика, 7-А. Повідомив також про стан ліфтового господарства району 
(інформаційна довідка додається).

Обговорили питання. Інформація була прийнята до відома.



2

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Коваленку О.Л. разом з Сенічем І.М. та Курпачем А.П. виїхати 

на місце за адресою: вул. Василя Порика, 7-А та перевірити стан ліфтів.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання порядку денного, а саме: про розгляд поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який розповів про те, що 19.04.2016 
відбулось засідання Координаційного комітету Громадських рад при районних 
в місті Києві державних адміністраціях. На вищезазначеному засіданні були 
підняті питання щодо внесення змін до Статуту територіальної громади міста 
Києва та про звернення до Президента України стосовно відтермінування на 1 
рік з доопрацюванням Закону України № 417 «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку». Запропонував створити робочу 
групу щодо вивчення питання внесення змін до Статуту територіальної 
громади міста Києва, а також підтримати зазначену ініціативу та направити 
листа на ім’я Президента України щодо відтермінування вищезазначеного 
закону.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо підтримки ініціативи та направлення звернення до Президента України 
про відтермінування на 1 рік з доопрацюванням Закону України № 417 «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

«за» - одноголосно

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила про те, що головою Київської міської 
державної адміністрації затверджено План виконання завдань Державної 
цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів» на період до 2020 року (зі змінами). Відповідно до пункту 14 
вищезазначеного плану Громадським радам при районних в місті Києві 
державних адміністраціях запропоновано створити громадські (піклувальні) 
ради задля посилення громадського контролю за діяльністю установ та 
закладів, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами 
перебувають цілодобово (інтернатні установи, психіатричні лікарні, 
диспансери).

Також запросила до участі у районних заходах, пов’язаних з відзначенням 
30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Зазначила, що план заходів 
розміщений на веб-сайті Подільської райдержадміністрації.

Мельник І.В., член Громадської ради, який поінформував про те, що 
19.04.2016 в музеї Чорнобиля був проведений форум за участю учнівської



з
молоді, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, мера м. Славутич та 
інших запрошених, приурочений до відзначення 30-х роковин Чорнобильської 
катастрофи. Надав слово представнику Спілки Учнів Подолу Дробині І.В.

Дробина І.В., представник Спілки Учнів Подолу, який розповів детально про 
проведення вищезазначеного форуму. Зазначив, що все було організовано та 
проведено на високому рівні.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував створити 
підкомітет по роботі з молоддю у складі Громадської ради, який буде 
співпрацювати з представниками дитячих та молодіжних громадських 
організацій району, а також залучати їх до вивчення та вирішення проблемних 
питань життєдіяльності Подільського району.

Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка попросила 
допомогти у вирішенні питання щодо виділення путівок на оздоровлення для 
дітей-інвалідів, які потребують супроводу дорослого.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував запросити 
начальника управління охорони здоров’я райдержадміністрації з метою 
надання роз’яснень про порядок виділення путівок.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив про те, що 24.04.2016 
об 11.00 за адресою: вул. В. Порика, 7-А у новому сквері відбудеться свято, в 
рамках якого буде проведено: флеш-моб; виступ 2-х дитячих колективів; 
конкурс малюнку "Птахи Подолу"; конкурс на найкращі шпаківні. Запросив 
усіх долучитися до заходу.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що так як 
Міленко Т.О. представник громадської організації «Всеукраїнський центр 
протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна 
ініціатива» два рази не з’явилася на засіданні Громадської ради, потрібно 
визначити наступного представника відповідно до рейтингового голосування, 
який має увійти до складу Громадської ради.

Під час обговорення було піднято питання щодо запрошення на чергове 
засідання наступної по рейтингу громадської організації з метою включення її 
до складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації. Було запропоновано у телефонному режимі запросити на чергове 
засідання представника громадської організації «Спортивний клуб «Вітязь 
Поділ»» Негоду О.В. з метою включення його до складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.
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Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував Матюкіну І.В. 
підготувати проект листа на ім’я голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо запрошення на наступне засідання начальника 
управління праці та соціального захисту населення району з метою глибшого 
вивчення рівня соціальної захищеності та поінформованості осіб з обмеженими 
можливостями в районі.

Запропонував провести наступне засідання 04 травня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Підтримати ініціативу Координаційного комітету Громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністраціях про звернення до Президента 
України про відтермінування на 1 рік з доопрацюванням Закону України № 417 
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

3. Доручити Матюкіну І.В., члену Громадської ради, розглянути та вивчити 
питання створення громадських (піклувальних) рад для посилення 
громадського контролю за діяльністю установ та закладів, в яких особи з 
розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово 
(інтернатні установи, психіатричні лікарні, диспансери). Поінформувати про 
результати на наступному засіданні Громадської ради.

4. Доручити Рудич Г.О., члену Громадської ради, підготувати проект листа 
на ім’я голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації щодо 
запрошення на наступне засідання начальника управління охорони здоров’я 
райдержадміністрації з метою надання роз’яснень про порядок надання путівок 
дітям-інвалідам, які потребують супроводу.

5. Доручити Матюкіну І.В., члену Громадської ради, підготувати проект 
листа на ім’я голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
щодо запрошення на наступне засідання начальника управління праці та 
соціального захисту населення району з метою глибшого вивчення рівня 
соціальної захищеності та поінформованості осіб з обмеженими можливостями 
в районі.

6. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державної адміністрації 04 травня 2016 о 15.00 в приміщенні


