
ПРОТОКОЛ № 22
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 06.07.2016 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 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: заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Мукан О.С., представники інститутів громадянського 
суспільства та мешканці району (реєстрація додається).

Білінський Т.В., голова Громадської ради, відкрив засідання, запропонував 
сформувати порядок денний з таких питань:

1. Про внесення змін до складу Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації.

2. Про проблеми мешканців ЖК «Паркове містечко».
3. Про розгляд проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ГО «Жіноча 

надія».
4. Про конфлікт забудовника з мешканцями за адресою: вул. Оболонська, 29.
5. Про розгляд поточних питань.

Порядок денний було підтримано одноголосно. Перед тим як перейти до 
розгляду питань, Білінський Т.В. надав слово Мукан О.С.

Мукан О.С., заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, від імені голови Подільської райдержадміністрації 
попросив скликати позачергове засідання Громадської ради з метою зустрічі 
голови району та народного депутата України Константіновського В.Л. з 
Громадською радою. Зустріч попередньо запропонував провести 13 липня 2016 
року о 15.00 в приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова 
площа, 2 (9 кімната).

Члени Громадської ради підтримали таку пропозицію. Вирішили деталі та 
точну дату зустрічі узгодити у телефонному режимі.
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1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
першого питання порядку денного, а саме: про внесення змін до складу 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації.

Нагадав, що протоколом № 14 засідання Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації від 03.02.2016 було 
виключено зі складу Громадської ради Іванову О.І. (громадська організація 
«Варта Подолу») та Кондзельського В.С. (громадська організація «Вербена») у 
зв’язку з їх відсутністю на засіданнях Громадської ради.

Після проведення значної роботи щодо залучення наступних по рейтингу 
представників інститутів громадянського суспільства до діяльності Громадської 
ради, забажали працювати у складі Громадської ради: Воробйов Олександр 
Михайлович -  представник громадської організації «Єдність» та Окрайченко 
Віктор Йосипович -  голова дитячо-молодіжної громадської організації 
«Культурно-спортивний центр «Ніка».

Зазначив, що відповідно до пункту 9 Типового положення про громадську 
раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та пункту 10 
Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, затвердженого т.в.о. голови Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації В. Мондриївським від 20липня 2015 року 
зміни у складі Громадської ради затверджуються розпорядженням Подільської 
райдержадміністрації на підставі протоколу засідання Громадської ради.

Запропонував звернутись до Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації з метою внесення змін у пункт 1 розпорядження 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2015 
№ 415 «Про затвердження складу Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації», виклавши його в новій редакції, а саме:

СКЛАД
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
_______державній адміністрації на 2015-2017 роки_______

№ 
з/п ■ ПІБ Назва інституту 

громадянського суспільства
1. Афіндуліді 

Сергій Ілліч
Об’єднання громадян Подільського районного 
відділення Спілки ветеранів Афганістану м. Києва

2. Білінський
Тарас Володимирович

Громадське формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону в Подільському районі 
м. Києва

3. Воробйов
Олександр Михайлович

Громадська організація «Єдність»

4. Г оєнко
Тетяна Іванівна

Подільська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України у м. Києві
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5. Дубас-Чорнюк 

Олена Миколаївна
Молодіжна громадська організація «Вулик ідей»

6. Іванов
Володимир Віталійович

Благодійна організація «Київський міський 
благодійний фонд «Фудбенк»

7. Іщенко
В’ячеслав Леонідович

Громадська організація «ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ»

8. Коваленко 
Олексій Лелевич

Громадська організація «Комітет народного нагляду»

9. оКравченко 
Віктор Романович у

Громадська організація «Правий Сектор Поділ»

10. Матюкін 
Ігор Вікторович

Громадська організація «Інвалідів та малозахищених 
верств населення «Благодія»

11. Мельник 
Ігор Вікторович

Громадська організація «Центр патріотичного 
виховання дітей та молоді «Юний прикордонник»

12. Окрайченко 
Віктор Йосипович

Дитячо-молодіжна громадська організація 
«Культурно-спортивний центр «Ніка»

13. Олійник
Ярослав Анатолійович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

14. Рудич
Ганна Олексіївна

Благодійний фонд «ЄДИНА КРАЇНА»

15. Скрипський 
Валерій Романович

Громадська організація «Подільська районна 
організація людей з обмеженими можливостями 
«ПРОЛОМ»

16. Царевська
Юлія Олександрівна

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС 
УКРАЇНА»

17. Чепель
Микола Іванович

Організація ветеранів Подільського району 
м. Києва

ВИСТУПИЛИ:
Усі члени Громадської ради одноголосно підтримали пропозицію голови.

ВИРІШИЛИ:
Просити Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію на підставі 
цього протоколу внести зміни у пункт 1 розпорядження Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 26.06.2015 № 415 «Про затвердження 
складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації», виклавши його в новій редакції, а саме: .

СКЛАД
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
_______державній адміністрації на 2015-2017 роки_______

№ .

з/п ПІБ Назва інституту 
громадянського суспільства

1. Афіндуліді 
Сергій Ілліч

Об’єднання громадян Подільського районного 
відділення Спілки ветеранів Афганістану м. Києва

2. Білінський
Тарас Володимирович

Громадське формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону в Подільському районі 
м. Києва

3. Воробйов
Олександр Михайлович

Громадська організація «Єдність»
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4. Гоєнко
Тетяна Іванівна

Подільська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України у м. Києві

5. Дубас-Чорнюк 
Олена Миколаївна

Молодіжна громадська організація «Вулик ідей»

6. Іванов
Володимир Віталійович

Благодійна організація «Київський міський 
благодійний фонд «Фудбенк»

7. Іщенко
В’ячеслав Леонідович

Громадська організація «ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ»

8. Коваленкос*
Олексій Лелевич

Громадська організація «Комітет народного нагляду»

9. Кравченко 
Віктор Романович

Громадська організація «Правий Сектор Поділ»

10. Матюкін 
Ігор Вікторович

Громадська організація «Інвалідів та малозахищених 
верств населення «Благодія»

11. Мельник 
Ігор Вікторович

Громадська організація «Центр патріотичного 
виховання дітей та молоді «Юний прикордонник»

12. Окрайченко 
Віктор Йосипович

Дитячо-молодіжна громадська організація 
«Культурно-спортивний центр «Ніка»

13. Олійник
Ярослав Анатолійович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

14. Рудич
Ганна Олексіївна

Благодійний фонд «ЄДИНА КРАЇНА»

15. Скрипський 
Валерій Романович

Громадська організація «Подільська районна 
організація людей з обмеженими можливостями 
«ПРОЛОМ»

16. Царевська
Юлія Олександрівна

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС 
УКРАЇНА»

17. Чепель
Микола Іванович

Організація ветеранів Подільського району 
м. Києва

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання порядку денного, а саме: про проблеми мешканців ЖК «Паркове 
містечко». Запросив до слова Гурську І.В.

ВИСТУПИЛИ:
Гурська І.В., голова правління громадської організації «Громада ЖК «Паркове 
місто», яка розповіла про проблеми мешканців ЖК «Паркове містечко», 
розташованого за адресою: вул. Вишгородська, 45. Проблеми виникли в 
результаті невідповідності домовленостей забудовника з жителями та його 
реальних дій. Попросила допомогти у вирішенні питання отримання 
документального підтвердження від забудовника ЖК «Паркове місто» щодо 
складу житлового комплексу (територіальної приналежності парку, озер тощо) 
та стосовно прав і можливостей власників житла в межах території зазначеного 
комплексу.

Афіндуліді С.І., заступник голови Громадської ради, який порадив звернутися 
до кваліфікованого юриста за консультацією по умовам договору купівлі- 
продажу нерухомого майна в ЖК «Паркове місто» та до управління
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капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської 
райдержадміністрації щодо надання інформації стосовно забудовника 
ЖК «Паркове місто».

Мукан О.С., заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, який порадив написати листа на ім’я голови 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з метою вирішення 
проблем мешканців ЖК «Паркове місто».

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Коваленку О.Л. допомогти Гурській І.В. у написанні звернення до 
голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації з проханням 
сприяти у вирішенні проблем мешканців ЖК «Паркове місто».

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього питання порядку денного та запросив до слова Гончар О.О.

ВИСТУПИЛИ:
Гончар О.О., голова громадської організації «Жіноча Надія», яка підняла 
питання навчання, реабілітації та оздоровлення дітей з особливими потребами. 
Повідомила про неможливість отримати путівки на оздоровлення для дітей з 
особливими потребами в Подільському районі, але зазначила, що було виділено 
фінансування на 113 путівок. Запитала куди ділись путівки та чому район не 
опікується дітьми з особливими потребами у повній мірі. Попросила не бути 
байдужими та допомоги у вирішенні питань.

В ході обговорення виникла активна дискусія, адже болючі питання не раз 
піднімались на засіданнях. На жаль, багато із них залишилось без відповідей. 
Надійшла пропозиція запросити на наступне засідання заступника голови по 
гуманітарним питанням з метою роз’яснення громаді питання навчання, 
реабілітації та оздоровлення дітей з особливими потребами.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Запросити заступника голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації В. Смирнова на наступне засідання Громадської ради з метою 
роз’яснення громаді питання навчання, реабілітації та оздоровлення дітей з 
особливими потребами.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
наступне питання: про конфлікт забудовника з мешканцями за адресою: вул. 
Оболонська, 29. Запросив до слова Коваленка О.Л.
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ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який доповів про ситуацію навколо 
будівництва на вул. Оболонська, 29 та конфлікт, що виник в результаті 
неправомірних дій забудовника. Повідомив про неодноразові виклики поліції, 
зареєстроване кримінальне провадження на підставі поданої ним заяви. А 
також зазначив, що для продовження ведення справи йому необхідно отримати 
копію акту Державної архітектурно-будівельної інспекції, який було видано 
забудовнику.

Афіндуліді С.І., член Громадської ради, який запропонував звернутися до 
управління капітального будівництва, архітектури та землекористування 
Подільської райдержадміністрації з метою роз’яснення законності проведення 
будівництва на вул. Оболонська, 29.

В обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Коваленку О.Л. звернутись до управління капітального 
будівництва, архітектури та землекористування райдержадміністрації з метою 
отримання копії акту Державної архітектурно-будівельної інспекції та 
роз’яснення законності проведення будівництва на вул. Оболонська, 29 та 
звернутись листом до районної поліції з метою вирішення вищезазначеної 
проблеми та припинення незаконного будівництва.

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

ВИСТУПИЛИ:
Мельник І.В. та Чепель М.І., члени Громадської ради, доповіли про 
результати роботи комісії з питання можливості передачі першого поверху 
будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній школі № 12.

Мельник І.В., член Громадської ради, який зазначив, що на засіданні 
присутній Народний художник України Гайдамака А.В. та попросив надати 
йому слово.

Гайдамака А.В., Народний художник України, лауреат Державної премії 
ім. Шевченка, Заслужений діяч мистецтв України, який презентував свій проект 
реконструкції меморіалу в Бабиному Яру, що був затверджений на засіданні 
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-ми 
роковинами трагедії Бабиного Яру. Звернувся до Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації стосовно надання 
допомоги щодо реалізації вищевказаного проекту.
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Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка запросила присутніх до участі у ритуалі пам’яті з 
покладанням квітів до Пам’ятника на честь моряків героїчної Дніпровської 
воєнної флотилії на Рибальському півострові з нагоди відзначення 75-ї річниці 
початку героїчної оборони м. Києва у 1941 році, який відбудеться 11 липня 
2016 року об 11.00.

Також повідомила, що її відділом на даний час ведеться робота по 
формуванню районного плану заходів з відзначення Дня Державного Прапора 
України та 25-ї річниці незалежності України у Подільському районі міста 
Києва. Запропонувала членам Громадської ради надати свої пропозиції щодо 
відзначення свят.

Довела до відома, що управління праці та соціального захисту населення 
району збирає пропозиції до районного плану заходів по відзначенню у 2016 
році Дня Захисника України (14 жовтня). Пропозиції можна надати до 15 липня 
2016 року.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який доповів про результати 
засідання Координаційного комітету Громадських Рад при районних в місті 
Києві державних адміністраціях, що відбувся на базі Подільського району. 
Повідомив про проведення засідання Громадської ради при КМДА з головами 
громадських рад районів 8 липня 2016 року о 16.00 в 514 кабінеті КМДА (вул. 
Хрещатик, 36) та запросив бажаючих прийняти участь у ньому.

Також запропонував провести" чергове засідання Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 10 серпня 2016 о 
15.00 в приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 
кімната).

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Продовжити роботу комісії з питання можливості передачі першого поверху 
будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній школі № 12.
3. Доручити Мельнику І.В. звернутися до Громадських рад Шевченківського 
району та Київської міської державної адміністрації з метою ознайомлення та 
підтримки проекту реконструкції меморіалу в Бабиному Яру Гайдамаки А.В.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 10 серпня 2016 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації (Контр;

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


