
ПРОТОКОЛ № 6 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 20.09.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)
4

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович
о

Присутні: 9 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: представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який оголосив, що на засідання 
прийшло лише 9 членів Громадської, а це -  менше половини загального складу. 
Зазначив, що всі інші попередили про відсутність з поважних причин та 
відповідно до постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 Громадської ради таке 
засідання не правоможне, тому „ розгляд питання запланованого порядку 
денного переноситься на наступне засідання, а саме: про впровадження 
інструментів е-демократії та публічної прозорості в роботі Громадської ради 
при Подільській РДА. Запропонував не гаючи часу та користуючись нагодою, 
все ж таки обговорити нагальні питання.

Усі присутні підтримали пропозицію і навіть наголосили, що покладали великі 
сподівання на сьогоднішнє засідання і мають багато новин та інформації.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав щодо невирішеного 
питання стосовно затвердження Положення про Громадську раду при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. Наголосив, що не 
згодний з правками внесеними юридичним відділом та зазначив про 
необхідність запросити на наступне засідання начальника юридичного відділу 
для надання пояснень. Запевнив, що особисто нагадає Думі В.М. про 
підготовку відповідного звернення до голови району.

На засідання завітала Максименко Т.В., мешканка Подолу, яка звернулась до 
Громадської ради у розпачі через конфліктну ситуацію, що виникла з відділом 
контролю за благоустроєм. Пояснила, що суть конфлікту полягає в наданні 
недостовірної інформації та некоректній поведінці працівників відділу. 
Попросила запросити на наступне засідання представників відділу, пов’язаних з 
даною ситуацією для надання пояснень та з’ясування обставин.



Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запевнив, що особисто 
підготує лист щодо запрошення працівників відділу контролю за благоустроєм 
на наступне засідання, за умови надання Максименко Т.В. інформації по суті.

Мельник І.В., член Громадської ради, який зробив оголошення щодо останніх 
новин з перейменування бібліотеки імені Валі Котика на честь Івана 
Григоровича-Барського, деяких вулиць, а також появи нових вулиць у 
Подільському районі міста Києва. На додачу зачитав письмове звернення до 
голови Громадської ради учасника Другої Світової війни Пахомова Веніаміна 
Петровича (мешкає за адресою: просп. Г. Гонгадзе, 20-В, кв. 49) щодо сприяння 
у відновленні стаціонарного телефонного зв’язку та забезпечення мобільним 
зв’язком на період відсутності стаціонарного.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який зробив оголошення про 
проведення спортивно-розважального заходу «Спортивне коло. Забіг 
чемпіонів» - третій забіг та вело заїзд фітнес-маршрутом виноградарським 
лісом «Спортивне коло», що відбудеться 24.09.2017 з 11.00 до 16.00. Запросив 
усіх бажаючих взяти участь та уточнив, що місце проведення заходу -  вхід у 
Виноградарський ліс навпроти вул. Косенко, 113.
Також зазначив, що розпочала роботу Громадська комісія громадського 
бюджету-2, до складу якої він входить та розповів про відвідання Воркшопів, 
присвячених проектам громадського бюджету-2.

Георгіш О.В., в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила оголошення, що 21.09.2017 о 14.00 в рамках 
проведення Європейського тижня місцевої демократії відбудеться воркшоп 
(лекція) на тему «Проекти громадського бюджету Києва» у центральній 
районній бібліотеці ім. І. Франка та запросила всіх зацікавлених на захід.
Також повідомила стосовно проведення з 04 по 10 грудня 2017 року 
Всеукраїнського тижня права, що проводиться щороку в тиждень, що включає 
10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. 
Запропонувала членам Громадської ради долучитися до Всеукраїнського тижня 
права та надати пропозицій із організації заходів у рамках вищезазначеного 
тижня.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який розповів, що має позитивний 
досвід проведення інтелектуальної правової вікторини для школярів, а також 
зацікавлений у проведенні вікторини в рамках Всеукраїнського тижня права 
цього року.

Присутня на засіданні Занюк Л.Б., інспектор відділу зв’язків з громадськістю 
УПП у м. Києві, яка зацікавилась деталями «правової вікторини» й на 
професійних засадах поділилась власним досвідом, а також зазначила, що такий 
захід - дуже корисний для дітей різного віку. Підтримала та виявила бажання 
долучитися.
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ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Білінському Т.В. нагадати Думі В.М. про необхідність підготувати 
звернення до голови району стосовно запрошення на наступне засідання 
начальника юридичного відділу для надання пояснень щодо редагування 
Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації.
3. Доручити Білінському Т.В. підготувати лист щодо запрошення працівників 
відділу контролю за благоустроєм на наступне засідання, за умови надання 
Максименко Т.В. інформації по суті.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 04 жовтня 2017 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адрес т" , 2, актова зала.

Протокол вела

Голова Громадської ради Т. Білінський

О. Георгієш


