
ПРОТОКОЛ № 25
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 07.09.2016 
Час: 15.00

о

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович

Присутні: 11 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації (реєстрація додається), в.о. начальника 
відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Георгієш О.В.

Запрошені: головний спеціаліст відділу торгівлі та споживчого ринку 
Майкут І.І., представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про початок 2016-2017 навчального року в закладах освіти району
2. Про результати діяльності робочої групи з питання ботанічної пам’ятки 

природи «Дуба Шевченка» за адресою: вул. Вишгородська, 7 (парк 
«Березовий Гай»)

3. Про проблеми та наслідки стихійної торгівлі
4. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: початок 
2016-2017 навчального року в закладах освіти району.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував з метою 
отримання достовірної інформації доручити Мельнику І.В. зробити запит, щодо 
надання детальної інформації про початок 2016-2017 навчального року в 
закладах освіти району заступнику голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Смирнову В.В.

Дане питання зацікавило всіх присутніх.
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ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Мельнику І.В. зробити запит, щодо надання детальної інформації 
про початок 2016-2017 навчального року в закладах освіти району заступнику 
голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Смирнову В.В., проаналізувати та розглянути результати на наступному 
засіданні.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання про результати діяльності робочої групи з питання ботанічної 
пам’ятки природи «Дуба Шевченка» за адресою: вул. Вишгородська, 7 (парк 
«Березовий Гай»). Запросив до слова Коваленка О.Л.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який доповів, що на підставі 
проведених комісійних обстежень направлено запити до науково-дослідних 
установ. Висновки фахівців та можливі комплекси заходів із збереження 
дерева, планують оголосити під час громадських слухань стосовно подальшого 
утримання пам’ятки природи «Дуб Шевченка». Також повідомив про намір 
перенести громадські слухання на 17.00 29.09.2016.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючого до відома.
2. Надалі продовжувати діяльність робочої групи з питання ботанічної пам’ятки 

природи «Дуба Шевченка».

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
третього питання про проблеми та наслідки стихійної торгівлі. Запросив до 
слова Коваленка О.Л.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, якого схвилювали проблеми 
стихійної торгівлі, а саме її наслідки - порушення благоустрою території. 
Запропонував рекомендувати особам, які здійснювали стихійну торгівлю 
відновити за власні кошти благоустрій території, а щоб уникнути подальшого 
знищення зелених насаджень та запобігти порушенню благоустрою внаслідок 
стихійної торгівлі - перенести точки продажу в межі сезонних ярмарків та 
спеціально відведених для торгівлі місць.

Абасоф Р.Ф., представник малого бізнесу, якого зацікавила можливість 
відновити порушений благоустрій території, запитав про порядок дій в даному 
випадку.
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Виникла жвава дискусія між учасниками засідання. Свою небайдужість та 
активну громадську позицію у вирішенні питання висловили всі учасники 
засідання Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Рекомендувати особам, які виявили бажання відновити за власні кошти 
благоустрій території, шляхом укладення договорів з комунальним 
підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського району. А щоб 
уникнути подальшого-знищення зелених насаджень та запобігти порушенню 
благоустрою внаслідок стихійної торгівлі рекомендувати перенести точки 
продажу в межі сезонних ярмарків та спеціально відведених для торгівлі місць.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Рекомендувати особам, які виявили бажання відновити за власні кошти 
благоустрій території, шляхом укладення договорів з комунальним 
підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського району. А щоб 
уникнути подальшого знищення зелених насаджень та запобігти порушенню 
благоустрою внаслідок стихійної торгівлі рекомендувати перенести точки 
продажу в межі сезонних ярмарків та спеціально відведених для торгівлі місць.

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

ВИСТУПИЛИ:
Чепель М.І., член Громадської ради, доповів про результати роботи комісії з 
питання можливості передачі першого поверху будівлі за адресою: 
вул. Межова, 25 музичній школі № 12.
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував написати лист 
на голову Подільської РДА щодо надання остаточного рішення з даного 
питання.
Козаківська О.А., керівник проекту цифрового планетарію «Атмосфера 360», 
яка розповіла про намір відкрити планетарій на базі сучасних ЗБ-технологій з 
метою здійснення освітнього проекту для дітей в Подільському районі. 
Звернулась до Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації стосовно надання допомоги щодо підтримки та 
реалізації зазначеного проекту.
Креженстовська С.І., мешканка району, яка розповіла про можливі незаконні 
забудови, зокрема на вул. Нижньоюрківській, 2, вирубку дерев на 
Андріївському узвозі та звернулась за допомогою стосовно можливості 
запобігти автомобільним аваріям на розі вулиць Межигірської і Юрківської, 
які, за словами мешканців, в зазначеному місці трапляються досить часто.
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державній адміністрації стосовно надання допомоги щодо підтримки та 
реалізації зазначеного проекту.
Креженстовська С.І., мешканка району, яка розповіла про можливі незаконні 
забудови, зокрема на вул. Нижньоюрківській, 2, вирубку дерев на 
Андріївському узвозі та звернулась за допомогою стосовно можливості 
запобігти автомобільним аваріям на розі вулиць Межигірської і Юрківської, 
які, за словами мешканців, в зазначеному місці трапляються досить часто. 
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував створити робочу 
групу з розгляду питання про можливі незаконні забудови, зокрема на вул. 
Нижньоюрківській, 2 та очолити її за умови включення до складу робочої групи 
зацікавлених мешканців району.
Мельник І.В член Громадської ради, який визначив порядок дій із створення 
робочої групи з питання про можливі незаконні забудови, зокрема на 
вул. Нижньоюрківській, 2: присутня на засіданні Креженстовська С.І. та інші 
зацікавлені мешканці району мають протягом тижня надати свою згоду про 
участь у відповідній робочій групі, наявну інформацію, пропозиції можливого 
вирішення проблеми. На підставі наданої інформації буде визначено склад 
робочої групи, залучено та запрошено відповідних компетентних фахівців з 
метою опрацювання питання по суті та прийняття подальших рішень на 
наступному засіданні.
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив присутніх 
Креженстовську С.І. та інших мешканців району про робочу групу із 
благоустрою пішохідних переходів та запросив до участі 29.09.2016 за умови 
надання відповідальною особою конкретних пропозицій стосовно можливості 
запобігання автомобільним аваріям на розі вулиць Межигірської і Юрківської. 
Афіндуліді С.І., член Громадської ради, який запропонував написати звернення 
до управління безпеки дорожнього руху міста Києва стосовно можливості 
встановлення світлофора на зазначеному аварійному перехресті.
Матвієнко І.О., мешканка району, яку стурбувало питання можливого 
закриття Дитячої поліклініки № 3 (вул. Турівська, 26) та стоматологічної 
поліклініки Подільського району (вул. Костянтинівська, 22/17).
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував наступне 
засідання Громадської ради провести 21 вересня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Чепелю М.І., написати лист на голову Подільської РДА щодс 
надання остаточного рішення з питання можливості передачі першого поверх) 
будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній школі № 12 в зв’язку із початкоіу 
2016-2017 навчального року.
3. Створити робочу групу на чолі з Білінським Т.В. з розгляду питання пр( 
можливі незаконні забудови, зокрема на вул. Нижньоюрківській, 2, за умові 
включення до складу робочої групи зацікавлених мешканців, які мают: 
протягом тижня надати свою згоду про участь у відповідній робочій групі 
наявну інформацію, пропозиції можливого вирішення проблеми. На підстав
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наданої інформації буде визначено склад робочої групи, залучено та запрошено 
відповідних компетентних фахівців з метою опрацювання питання по суті та 
прийняття подальших рішень на наступному засіданні.
4. Доручити Білінському Т.В., написати звернення до управління безпеки 
дорожнього руху міста Києва стосовно можливості встановлення світлофору на 
аварійному перехресті вулиць Межигірської і Юрківської.
5. Доручити Білінському Т.В., з ’ясувати ситуацію та обставини стосовно 
можливого закриття Дитячої поліклініки № 3 (вул. Турівська, 26) та 
стоматологічної поліклініки Подільського району (вул. Костянтинівська, 22/17).
6. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 21 вересня 2016 о 15.00 в приміщенні


