
ПРОТОКОЛ № 34 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 18.01.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)
с

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 8 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.

Порядок денний:
1. Про формування плану роботи Громадської ради на 2017 рік
2. Доповідь-пропозиція від представника громади Віктора Щербини на тему: 

«Здоров’я молодого покоління виклики (куріння алкоголізм) та план дій»
3. Про розгляд поточних питань
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1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, 
запропонував трохи змінити порядок денний та вислухати представників 
благодійного фонду «Пам’ятник військового кораблебудівництва монітор 
«Железняков», які відвідали засідання Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Маринушкіна В.О., голова благодійного фонду «Пам’ятник військового 
кораблебудівництва монітор «Железняков», яка нагадала про історичне минуле 
та розповіла про сьогодення пам’ятки історії «Корабель-меморіал монітор 
«Железняков», що встановлена в Парку моряків на Рибальському острову. 
Зупинилася на питаннях територіальних меж Парку та інфраструктури острова. 
Після окреслених давніх загальних, перейшла до нинішніх конкретних проблем 
пам'ятки. Повідомила, що станом на сьогодні є потреба у оренді приміщення 
для зберігання інвентарю з метою прибирання Парку. Для цих потреб може 
підійти занедбана будівля, що розташована поряд пам’ятки у Парку моряків. 
Для вирішення питань оренди зверталися до заводу «Ленінська кузня» та до 
міської влади, але питання не вирішується протягом тривалого часу.

Невзоров С.Ю., капітан монітору «Железняков», який підтримав виступ 
Маринушкіної В.О.
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Представники фонду переконані, що потребують втручання громадськості, 
оскільки пам’ятка має національне значення і тому потребує особливої уваги 
членів Громадської ради.

Питання захисту національної пам’ятки отримало підтримку у всіх присутніх, 
тому Білінський Т.В. запропонував створити робочу групу з вирішення 
проблемних питань меморіалу у складі двох членів Громадської ради 
Мельника І.В. та Чепеля М.І. із залученням присутнього на засіданні капітана 
монітора «Железняков» Невзорова С.Ю.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Маринушкіною В.О. до відома.
2. Створити робочу групу з вирішення проблемних питань корабля-меморіалу, 

встановленого на території Подільського району міста Києва. До складу 
включити Мельника І.В., Чепеля М.І. та Невзорова С.Ю.

3. Доручити Мельнику І.В. протягом тижня підготувати проект письмового 
звернення до голови району та надати голові Г ромадської ради 
Білінському Т.В.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
другого питання порядку денногр і вислухати представника громади Віктора 
Щербину стосовно здоров'я молодого покоління.

ВИСТУПИЛИ:
Щербина В.Г., мешканець району, який запропонував членам Громадської 
ради звернути увагу на факти паління у громадських місцях Подільського 
району та відсутність у районі спеціально облаштованих для цього місць. 
Зазначив, що постійно зустрічає курців у громадських місцях серед яких 
переважно молодь. Наголосив, що куріння шкодить здоров’ю молодого 
покоління. Запропонував запровадити перевірку публічних територій та 
організувати спільні із поліцією рейди. На вирішення даного питання 
запропонував підготувати проект листа на голову району за підписом голови 
Громадської ради.

В ході обговорення прийняли участь усі присутні.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Щербини В.Г. до відома.
2. Рекомендувати Щербині В.Г. підготувати проект листа на голову району та 

передати секретарю Громадської ради.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перед 
формуванням планів на 2017 рік заслухати голів комітеті про зроблену роботу
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за 2016. В обговоренні взяли участь всі присутні та підтримали пропозицію 
голови.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила три повідомлення.
Зазначила, що 2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 
років, та запропонувала залучитись громадськості до проведення заходів по 
відзначенню 100-річчя Української революції 1917-1921.
Нагадала, що через три місяці буде розпочато роботу по формуванню нового 
складу Громадської ради та надала перелік документів, які необхідно буде 
подавати відповідно до чинного законодавства.
Також оголосила, що до 29 січня 2017 року триває голосування за проекти, 
подані мешканцями міста в рамках громадського бюджету. В Подільському 
районі успішно пройшли оцінку та допущені до голосування 25 проектів. 
Бажаючі можуть віддати свій голос максимум за п'ять проектів. Запросила 
ознайомитись з усіма проектами та підтримати проекти Подільського району, 
шляхом голосування за них.

Царевська Ю.О., член Громадської ради, яка від імені своєї організації 
висловила слова вдячності начальнику відділу з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації Онофрійчук О.І. та вручила подяку «За щиру підтримку у спільній 
роботі і вагомий особистий внесок у поліпшення партнерських стосунків».

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який повідомив, що є необхідність у 
запровадженні періодичного друкованого видання про поточну діяльність 
Громадської ради при Подільській райдержадміністрації у формі інформаційної 
довідки чи бюлетеню з метою інформування громади району.
Також повідомив, що наступне засідання Громадської ради відбудеться 
01.02.2017.
Подякував всім за роботу та закрив чергове засідання Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Головам комітетів підготувати інформацію про результати діяльності на 

наступне засідання.
3. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 

місті Києві державної адміністрації 01/ лютого 2017 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації (Контрактова площа, 2, 9 кімната).

Г олова Г ромадської ради 

Секретар Громадської ради


