
ПРОТОКОЛ № 33 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 28.12.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 10 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: голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Мондриївський В.М., 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 проблему невідповідності роботи теплолічильників та температури 

зовнішнього повітря
2. Про запобігання незаконній торгівлі в районі
3. Про розгляд поточних питань

Порядок денний було підтримано одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
першого питання порядку денного, а саме: про проблему невідповідності 
роботи теплолічильників та температури зовнішнього повітря.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який поскаржився на суми рахунків 
за опалення, отримані в грудні та на думку якого розрахунки було проведено 
без врахування температури зовнішнього повітря. Запропонував перевірити цей 
факт шляхом створення робочої групи, яка проведе контрольні виміри 
показників теплолічильників в житлових будинках, розташованих в різних 
частинах району і дослідить відповідність здійснення розрахунків. На основі



отриманих результатів підготує лист до профільних установ щодо роз’яснення 
ситуації та алгоритму розрахунків. Вніс пропозицію до складу робочої групи 
включити Білінського Т.В., Чепеля М.І. та Кравченка В.Р.

Як виявилось, дане питання хвилювало всіх присутніх, які висловлювали свої 
припущення стосовно порядку проведення розрахунків, тому присутні на 
засіданні мешканці району: Щербина В.Г. та Карпук Б.Т. виявили бажання 
долучитися до складу робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення робочої групи на чолі з Більнським Т.В. з перевірки 
відповідності роботи теплолічильників та температури зовнішнього повітря, в 
складі членів громадської ради: Чепеля М.І., Кравченка В.Р. та мешканців 
району: Щербини В.Г. й Карпука Б.Т.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Білінського Т.В. до відома.
2. Створити робочу групу на чолі з Більнським Т.В. з перевірки відповідності 
роботи теплолічильників та температури зовнішнього повітря, в складі членів 
громадської ради: Чепеля М.І. і Кравченка В.Р. та мешканців району: Щербини 
В.Г. і Карпука Б.Т. Робоча група має провести контрольні виміри показників 
теплолічильників в житлових будинках, розташованих в різних частинах 
району і дослідити відповідність здійснення розрахунків і температури 
зовнішнього повітря та на основі отриманих результатів підготувати лист до 
профільних установ щодо надання роз’яснення ситуації та алгоритму 
розрахунків.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денного і заслухати Коваленка О.Л. стосовно ситуації 
що виникла по запобігання незаконній торгівлі в районі.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив про результати 
роботи комісії з перевірки ялинкових ярмарків, розташованих в районі, на 
предмет законності реалізації хвойних дерев. Розповів про проблеми з 
дільничним інспектором поліції, який ігнорує прояви незаконної торгівлі. 
Висловив намір про подання скарги та звернення до Подільського УП ГУНП 
України в м. Києві щодо відсторонення дільничного інспектора від виконання 
обов’язків. В котре наголосив, що така незаконна сезонна торгівля сприяє 
вандальному знищенню зелених насаджень та погіршенню екологічного 
середовища. Запропонував створити робочу групу з питань запобігання



з
незаконній торгівлі в районі. До складу включити: Коваленка О.Л., 
Білінського Т.В.
В ході обговорення питання взяли участь усі присутні. Виникла жвава дискусія. 
Присутній на засіданні мешканець району Щербина В.Г. вияв бажання 
приєднатися до складу робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо створення робочої групи з питань запобігання незаконній торгівлі в 
районі. До складу включити: Коваленка О.Л., Білінського Т.В. та Щербину В.Г.

«за» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Коваленка О.Л. до відома.
2. Створити робочу групу з питань запобігання незаконній торгівлі в районі. 
До складу включити: Коваленка О.Л., Білінського Т.В. та Щербину В.Г.
3. Доручити Коваленку О.Л. підготувати звернення до районного управління 
поліції стосовно бездіяльності дільничного інспектора поліції у випадках 
проявів незаконної торгівлі в районі.

До засідання з привітальним словом на передодні Новорічних свят приєднався 
голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
Мондриївський В.М., який подякував членам Громадської ради за ефективну 
роботу в інтересах територіальної громади Подільського району протягом року, 
відмітив якісний склад діючої Громадської ради, привітав та побажав успіхів в 
наступному році, а також в котре наголосив про надання всебічної допомоги у 
її діяльності.

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

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який повідомив про початок 
голосування в електронній системі «Громадський проект» за подані проекти 
розвитку міста. Ознайомив присутніх з чотирма проектами, розробленими 
особисто для реалізації в Подільському районі. Наголосив, що проекти, які 
отримають найбільшу підтримку киян, будуть реалізовані за рахунок 
бюджетних коштів столиці. Повідомив, що вся інформація ё на сайті та 
закликав усіх присутніх підтримати й долучатись до голосування.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила два оголошення.
Повідомила, що розпочалось та до 29 січня 2017 року триватиме голосування за 
проекти, подані мешканцями міста в рамках громадського бюджету. Для
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реалізації в Подільському районі успішно пройшли оцінку, отримавши 
позитивні звіти експертних груп, та допущені до голосування 25 проектів. 
Кияни можуть віддати свій голос максимум за п'ять проектів. Запросила 
ознайомитись з усіма проектами та підтримати проекти Подільського району. 
Поінформувала про створення та роботу банку одягу і взуття для 
безпритульних осіб та дітей на зимовий період, на базі відділення організації 
надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру 
соціального обслуговування Подільського району м. Києва (вул. Бестужева 32, 
тел.: 43.3-22-40). Закликала всіх не байдужих підтримати дану категорію осіб в 
зимовий період теплим одягом, взуттям, гігієнічними засобами та продуктами 
харчування.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який підбив підсумки року, 
подякував всім присутнім за активну участь в роботі Громадської ради та 
привітав з прийдешніми Новорічними святами. Запропонував провести 
наступне засідання 18 січня 2017 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію всіх, хто виступив до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 18 січня 2017 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресо 9 кімната).

Г олова Г ромадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


