
ПРОТОКОЛ № 11 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 13.12.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 13 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).

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання та оголосив, 
що за результатами засідання Координаційного комітету громадських рад при 
районних державних адміністраціях «.було прийняте спільне з Громадською радою 
при КМДА рішення створити оперативні групи швидкого реагування в десяти 
районах міста Києва, надав слово Віровцеві В.Ю.

ВИСТУПИЛИ:
Віровцев В.Ю., член громадської ради, який продовжив думку та розповів 
детальніше, що основним призначенням таких оперативних груп є швидке 
реагування на будь-які актуальні проблеми в районі. Закликав долучитися всіх 
бажаючих з метою формування ефективного складу такої оперативної групи 
швидкого реагування в Подільському районі. Свої заявки надсилати на електронну 
адресу: vuv@ukr.net.

В ході обговорення Білінський Т.В. запропонував Віровцеві В.Ю. взяти на себе 
відповідальність за організацію формування складу оперативної групи в 
Подільському районі. Усі присутні одноголосно підтримали пропозицію.

Коваленко О.Л., заступник голови громадської ради, який доповів про результати 
конкурсу «Права дітей», що відбувся серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів району. Зазначив, що результати візуалізації завдань конкурсу 
учасниками-фіналістами буде презентовано в якості настінної виставки на третьому 
поверсі приміщення Подільської райдержадміністрації. Зазначив, що питання 
відзнаки активних учасників залишається відкритим, запропонував долучитися всіх 
бажаючих.
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Присутні з цікавістю вислухали та привітали доповідача з успішним 
проведенням чергового заходу гучними оплесками.

Кудря Є.С., член Громадської ради, який презентував виготовлену печатку 
Громадської ради при Подільській РДА згідно з затвердженим на минулому 
засіданні ескізом, а також запропонував розглянути розроблені власноруч ескізи 
трьох варіантів посвідчень для членів Громадської ради та залучених експертів й 
обрати найбільш вдалі.

Усі члени Громадської ради подякували за оперативно проведену роботу 
Кудрі Є.С. До обговорення вибору варіанту та внесення до ескізу можливих змін 
долучилися всі члени Громадської ради. Зокрема, Скрипський В.Р. наполягав щодо 
необхідності отримання юридичної консультації з даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо вибору найбільш вдалого третього варіанту ескізу посвідчень для членів 
Громадської ради та залучених експертів з метою подальшого виготовлення 
посвідчень двох зразків: у вигляді пластикової картки для членів Громадської ради 
та ламінованого - стандартного зразка для залучених експертів при Громадській 
раді.
«за» - 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який оголосив, що печатка Громадської 
ради буде знаходитись у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю. Також зазначив, що на e-mail відділу потрібно відправити в 
електронному вигляді фото та всю необхідну особисту інформацію для 
виготовлення посвідчень. Зауважив, що тільки після надання інформації в повному 
обсязі Кудря Є.С. зможе виготовити посвідчення.

Мельник І.В., член громадської ради, який також похвалився успішним 
проведенням шкільного етапу національно-патріотичної гри «Джура» на базі 
середньої загальноосвітньої школи № 93 Подільського району м. Києва. Також 
зазначив, що запросив на засідання професійного психолога.

Співаковська Т.Ю., представник ВГО «Українська Спілка Психотерапевтів», яка 
розповіла про діяльність організації та послуги в рамках розробленої програми 
«Здорове суспільство», мета якої профілактика невротизації населення та зниження 
стресу, що зумовлені ситуацією дестабілізації в країні.
Оголосила, що 07 лютого 2018 року стартує перша психотерапевтична група. 
Звернулась до членів Громадської ради за підтримкою, щодо залучення до участі у 
заході найбільш незахищених верств населення та поширенні інформації серед 
відповідних категорій людей, а також зазначила, що за детальною інформацією 
необхідно звертатися до Мельника І.В.
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Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка повідомила, що наразі триває громадське обговорення проекту 
Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у Подільському 
районі на 2018 рік. Додала, що з вищезазначеним проектом можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті Подільської райдержадміністрації, а саме: в рубриці 
«Консультації з громадськістю». Запропонувала членам громадської ради надати 
свої пропозиції до плану та розповіла про можливості передбачені в рамках 
зазначеного питання.
Також запросила 14 грудня 2017 року о 10.00 взяти участь у презентації конкурсу 
проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», який 
проводиться -за ініціативи Департаменту суспільних комунікацій КМДА (НІА 
«Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 2-й поверх). Зазначила, що під час 
презентації будуть обговорені основні етапи проведення конкурсу, вимоги до 
подання пропозицій для участі в конкурсі, напрямки та терміни його проведення, а 
онлайн трансляцію можна переглянути за посиланням:
https://www.ukrinform.ua/block-conferences.

Коваленко O.JL, заступник голови громадської ради, який розповів, щодо ситуації, 
яка виникла з присвоєнням назви скверу, розташованого в центральній частині 
району Виноградар (просп. В. Порика), а саме: окрім запропонованої мешканцями 
однойменної назви «Виноградар», ініційована фан-клубом Кузьми Скрябіна назва на 
честь загиблого співака. Також зазначив про можливе перейменування проспекту 
Правди та необхідність юридичного обґрунтування з цього приводу.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести наступне 
засідання Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації 17 січня 2018 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Доручити Віровцеві В.Ю. координацію та формування складу оперативної групи 
швидкого реагування в Подільському районі.
3. Затвердити третій варіант ескізу посвідчень для членів Громадської ради та 
залучених експертів з метою подальшого виготовлення посвідчень двох зразків: у 
вигляді пластикової картки для членів Громадської ради та ламінованого зразка для 
залучених експертів при Громадській раді (варіанти ескізів додаються).
4. Надіслати на e-mail відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю в електронному вигляді фото та особисту інформацію необхідну для 
виготовлення посвідчень.
5. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 17 січня 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площ а^, актова зала.

Голова Громадської ради //у /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук
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