
П РОТОКОЛ № 8 
засідання Громадської ради 

нри Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 01.11.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Скрипський Валерій Романович

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 9 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., 
начальник відділу контролю за благоустроєм Прищепа В.В.

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

1. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.P., заступника голови Громадської ради, який розпочав 
засідання. Оголосив, що у зв ’язку з відсутністю Білінського Т.В. буде 
головуючим, зазначив, що на засідання прийшло 9 членів Громадської ради, 
кворуму немає. Запропонував обговорити питання, які є без прийняття рішень. 
Присутні підтримали пропозицію.

ВИСТУПИЛИ:
Максименко Т.В., мешканка Подолу, яка повідомила, що на вул. Юрківська, З 
досі стоїть паркан та нагадала про конфліктну ситуацію, що виникла з відділом 
контролю за благоустроєм стосовно некоректної поведінки працівників.

Прищепа В.В., начальник відділу контролю за благоустроєм, пояснив, що на 
жаль, відділ контролю за благоустроєм не має повноважень щодо демонтажу 
паркану і повідомив, що для вирішення питання було направлено лист до 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища.

Також обговорили питання стосовно некоректної поведінки працівників відділу 
контролю за благоустроєм. Кожен висловив своє бачення того, як все було. 
Прищепа В.В. повідомив, що на особистому прийомі свої вибачення за таку 
поведінку Максименко Т.В. приніс перший заступник голови Дубовик М.Г., а з 
працівниками відділу проведено роз’яснювальну роботу щодо поведінки з 
мешканцями району.

Рутковська O.A., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», яка 
зазначила, що за адресою: вул. Андріївський узвіз, 34 будівля знаходиться у



?

жахливому санітарно-технічному стані. Попросила звернути на це увагу 
відділу контролю за благоустроєм.

Чепель М.І., член Громадської ради, який висловив своє обурення щодо 
роботи комітетів Громадської ради, щодо відсутності затвердженого 
Положення про Громадську раду при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації, посвідчень членів Громадської ради та звернувся з 
запитанням чому виникла така ситуація.
Також Чепель М.І. звернувся з проханням допомогти у вирішенні ситуації 
навколо музичної школи № 12, якій було передано перший поверх для занять з 
дітками. Зазначив, що на даний час там ще не зроблений ремонт і його цікавить 
причина чому він не зроблений.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила, що Положення до сих пір не затверджене так 
як голова Громадської ради Тарас Білінський його не підписав. Як тільки він 
підпише, Положення буде надано на затвердження голові району Валентину 
Мондриївському. Посвідчень немає так як немає Положення по якому працює 
Громадська рада.
Що стосується музичної школи № 12, Онофрійчук 0.1 . запропонувала 
звернутись до райдержадміністрації з метою роз’яснення ситуації та зазначила, 
що було б добре, якби такі питання заздалегідь вносились до порядку денного з 
метою швидшого їх вирішення. Звернулась до усіх членів Громадської ради з 
проханням напередодні засідань, хоча б за днів п ’ять інформувати про питання, 
що члени Громадської ради планують виносити на засідання.

Занюк Л.Б., інспектор відділу зв’язків з громадськістю УГТП у м. Києві, яка 
повідомила, що 03.11.2017 о 16.00 у бібліотеці ім. В. Котика за адресою: 
вул. Межигірська, 25 відбудеться зустріч керівництва патрульної поліції з 
мешканцями району " З  метою налагодження взаємозв’я зк у  та '"співпраці. 
Запросила усіх небайдужих приходити.

Онофрійчук 0 .1 . , начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв ’язків 
з громадськістю, яка нагадала, що 8 листопада 2017 року за ініціативи 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) 
відбудеться Форум комунікативні стратегії місцевої влади та громадськості 
«Велика столиця -  2018». Попросила відповідально підійти до його організації 
та запропонувати своє бачення проведення Форуму.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Підготувати листа до голови райдержадміністрації стосовно роз’яснення 
ситуації з дитячою школою № 12.
3. Надати пропозиції щодо проведення Форуму комунікативних стратегій 
місцевої влади та громадськості «Велика столиця -  2018» до 6 листопада 2017 
року.



4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державної адміністрації 15 листопада 2017 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, актова 
зала.

Заступник голови Громадської ради В. Скрипський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


