
ПРОТОКОЛ № 9
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 15.11.2017 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 14 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: представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається).

Порядок денний:
1. Про впровадження інструментів е-демократії та публічної прозорості в роботі 

Громадської ради при Подільській РДА.
2. Про підтримку ініціативи щодо ревіталізації території, на якій знаходиться 

стихійне сміттєзвалище побутового та будівельного сміття вздовж дороги 
поруч із перехрестям вулиць Косенка та Красицького.

3. Про організацію Громадською радою районного конкурсу з нагоди 
Всеукраїнського тижня прав, який буде проходити з 04 по 10 грудня 2017 
року.

4. Про підготовку пропозицій до річного плану заходів Громадської ради.
5. Про роботу комітетів Громадської ради.

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував розпочати з перегляду статистики 
відвідування засідань членами Громадської ради та причин їх відсутності.

ВИСТУПИЛИ:
БілінськийТ.В., голова Громадської ради, який поінформував присутніх про 
те, що був проведений аналіз відвідування засідань членами Громадської ради. 
Нагадав, що відповідно до положення Громадської ради за умови відсутності 
члена Громадської ради більше двох разів без поважної причини, він 
виключається зі складу. Повідомив, що Кошара A.B., представник 
Громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону в Подільському районі м. Києва, враховуючи сьогоднішнє засідання

1. СЛУХАЛИ:



вже шосте засідання підряд відсутній. Попросив присутніх обговорити 
питання щодо виключення зі складу Громадської ради Кошару A.B.
Присутні підтримали дану ініціативу, висловили думки та задали уточнюючі 
питання.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо виключення зі складу Громадської ради Кошару A.B. (Громадське 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону в 
Подільському районі м. Києва).
«за» -9  
«проти» - 0;
«утримались» - 5.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію голови Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації Білінського Т.В. до відома.
2. Виключити зі складу Громадської ради Кошару A.B. (Громадське 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону в 
Подільському районі м. Києва).

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
кандидатів, які наступними мають-увійти до складу Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила, що наступними за рейтинговим голосуванням 
є два кандидати, які набрали однакову кількість голосів, а саме:
- Віровцев Володимир Юрійович (громадська організація «ЩИТ ГРОМАДИ») 

-  16 голосів;
- Царевська Юлія Олександрівна (Всеукраїнська благодійна організація 

«КОНВІКТУС УКРАЇНИ») -  16 голосів.
Запропонувала визначитись з наступним членом Громадської ради.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував голосуванням 
визначити кому запропонувати першому, а хто буде наступним, так як 
відповідно до Установчих зборів склад Громадської ради не може 
перевищувати 19 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо включення до складу Громадської ради першим членом Царевську Ю.В. 
(Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНИ»)
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«за» - 11



Щодо включення до складу Громадської ради першим членом Віровцева В.Ю. 
(громадська організація «ЩИТ ГРОМАДИ») 

«за» - 4
'і

ВИРІШИЛИ:
1. Запропонувати бути членом Громадської ради Царевській Ю.В., у разі її 
відмови Віровцеві В.Ю.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
питань порядку денного розглянути ще одне важливе питання, а саме: склад 
комітетів та їх роботу.

ВИСТУПИЛИ:
Усі присутні долучились до обговорення роботи комітетів, обрали голів 
комітеті, окрім двох та визначились з членством, а саме:

№ Назва комітету Склад
1. Комітет з питань взаємодії з 

правоохоронними органами, протидії 
корупції, прав людини та законності _

Афіндуліді С.І., Білінський Т.В., 
Васильченко О.В., Дума В.М.,
Кошара А.В., Матюкін І.В., Олійник Я.А.

2. Комітет з питань інвалідів, учасників 
бойових дій, ветеранів і сімей загиблих

Васильченко О.В. -  голова, 
Афіндуліді С.І., Войтенко В.В., 
Матюків І.В.

3. Комітет з питань житлово-комунального 
господарства

Чепель М.І. -  голова, Дума В.М.

4. Комітет з питань містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, 
торгівлі та інфраструктури

Дума В.М. -  голова, Войтенко О.І.

5. Комітет з питань малозахищених верств 
населення та вимушених переселенців

Василець Ю.В. -  голова, Гребенчукова А.С., 
Матюкін І.В., Спасіченко С.П.

6. Комітет з гуманітарних питань, 
культурно-освітніх проблем, архітектури 
та збереження культурної спадщини

Мельник І.В. -  голова, Василець Ю.В., 
Білінський Т.В.

7. Комітет з питань екології, туризму та 
бюджету

Коваленко О.Л. -  голова, Василець Ю.В., 
Дума В.М., Мельник І.В.

8. Комітет з питань охорони здоров’я, 
спорту та молодіжної політики

Войтенко В.В., Кудря Є.С., Скрипський В.Р. 
Чернишенко Н.С.

9. Комітет з питань регламенту Спасіченко С.П. -  голова, Чернишенко Н.С.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував головам та 
членам комітетів залучити до себе експертів з питань комітетів і на наступному 
засіданні надати пропозиції по експертах.
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Також поінформував про проведення 27.11.2017 о 14.00 Форуму громадських 
рад міста Києва «Велика столиця — 2018». Закликав всіх присутніх прийняти 
участь.

Коваленко О.Л., заступник голови громадської ради, який запропонував 
експертам комітетів Громадської ради надати статус. Це можуть бути довідки 
видані Громадської радою або інший документ. Також зазначив, що є 
необхідність розробити Положення про експертів Громадської ради.

У ході обговорення дійшли висновку, що потрібно розробити ескіз печатки 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, зразок довідки експерта при раді та Положення про експертів 
Громадської ради.

ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Комітету з питань регламенту опрацювати питання та на 
наступному засіданні запропонувати членам Громадської ради ескіз печатки 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації, зразок довідки експерта при раді та Положення про експертів 
Громадської ради.
2. Доручити головам комітетів щоквартально подавати звіти про проведену 
роботу на електронну пошту відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю з метою висвітлення їх на сайті.

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
порядку денного та надав слово Коваленку О.Л.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., заступник голови Громадської ради, який розпочав з питання 
про підтримку ініціативи щодо ревіталізації території, на якій знаходиться 
стихійне сміттєзвалище побутового та будівельного сміття вздовж дороги 
поруч із перехрестям вулиць Косенка та Красицького. Довів інформацію 
стосовно даної території та запропонував звернутись до голови Подільської 
райдержадміністрації Валентина Мондриївського з проханням допомогти у 
вивезенні сміття та ревіталізації території.
Заперечень не було, ініціативу було підтримано одноголосно.

Наступним питання, по якому доповів Коваленко О.Л. було донесення до 
членів Громадської ради інформації стосовно проведення освітньо-виховних 
конкурсів «Права дітей» у форматі «брей-рінг» серед учнів Подільських шкіл, 
присвячених Всеукраїнському тижню права, що пропонується провести з 29 
листопада по 10 грудня 2017 року. Запропонував звернутись до Подільської 
райдержадміністрації з вищезазначеною ініціативною.
Ініціативу було підтримано одноголосно.

і



Також Коваленко O.JI. зазначив, що з метою підготовки даного заходу на 
високому рівні необхідно створити робочу групу, яка займеться 
організаційними питаннями. До робочої групи виявили бажання увійти: 
Коваленко O.JL, Васильченко О.В., Гребенчукова A.C., Спасіченко С.П.

'і

Повертаючись до першого питання порядку денного Коваленко О.Л. розповів 
присутнім про впровадження інструментів е-демократії та публічної прозорості 
в роботі Громадської ради при Подільській РДА. Зазначив, що якщо члени 
Громадської ради підтримають проект, то він буде пілотним у Києві.
Виникло багато питань. В ході обговорення вирішили створити робочу групу з 
метою відпрацювання та на наступному засіданні Громадської ради донесення 
до членів ради інструментів впровадження е-демократії та переваг 
застосування.
До складу робочої групи виявили бажання увійти: Коваленко O.JL, 
Васильченко О.В., Гребенчукова A.C., Спасіченко С.П., Дума В.М., 
Афіндуліді С.І., Чернишенко H. С.

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка повідомила, що з 20 по 30 
листопада 2017 року у Колонній залі КМДА буде проходити фотовиставка 
«Особливі емоції серця». Це фотовиставка сімей з дітьми, які мають 
інвалідність. Запросила усіх небайдужих долучитись до організації виставки.

Тімченко K., мешканка району," яка виступила з проханням допомогти у 
вирішенні питання щодо відновлення опалення та гарячої води. Повідомила, що 
за адресами: просп. Г. Гонгадзе,14, вул. Порика, 3-А немає гарячої води, а за 
адресами: просп. Правди, 80-А, 80-Б, 80-В, 92, 94, 96 вже 10 днів відсутнє 
опалення.
Обговоривши питання вирішили доручити опрацювання його Комітету з 
питань житлово-комунального господарства.

Білінський Т.В. запропонував провести наступне засідання Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державної адміністрації 29 листопада 
2017 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Звернутися до голови Подільської райдержадміністрації В. Мондриївського з 
проханням допомогти у ревіталізації території, на якій знаходиться стихійне 
сміттєзвалище побутового та будівельного сміття вздовж дороги поруч із 
перехрестям вулиць Косенка та Красицького.
3. Звернутися до голови Подільської райдержадміністрації В. Мондриївського з 
пропозицією щодо проведення освітньо-виховних конкурсів «Права дітей» у 
форматі «брей-рінг» серед учнів Подільських шкіл, присвячених 
Всеукраїнському тижню права, що пропонується провести з 29 листопада по 10 
грудня 2017 року.
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4. Створити робочу групу з підготовки та проведення освітньо-виховних 
конкурсів «Права дітей» у форматі «брей-рінг» серед учнів Подільських шкіл у 
складі: Коваленко О.Л., Васильченко О.В., Гребенчукова A.C., Спасіченко С.П.
5. Створити робочу групу з опрацювання проекту впровадження інструментів 
е-^емократії та публічної прозорості в роботі Громадської ради при Подільській 
РДА у складі: Коваленко O.JL, Васильченко О.В., Гребенчукова A.C., 
Спасіченко С.П., Дума В.М., Афіндуліді С.І., Чернишенко H. С.
6. Членам Комітету з питань житлово-комунального господарства опрацювати 
звернення Тімченко К.
7. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 02 серпня 2017 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім.

Г олова Г ромадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук

Т. Білінський


