
ПРОТОКОЛ № 10 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 29.11.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Скрипський Валерій Романович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 11 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 результати роботи Комітету з питань регламенту стосовно розробки 
ескізу печатки Громадської ради, зразка посвідчення експерта при Громадській 
раді та проекту Положення про експертів Громадської ради при Подільській 
РДА, а також надання головами та членами комітетів пропозицій із залучення 
експертів з профільних питань комітету. (Спасіченко С.П., Чернишенко Н.С.).

2. Про результати діяльності робочої групи з опрацювання проекту 
впровадження інструментів е-демократії та публічної прозорості в роботі 
Громадської ради при Подільській РДА (Коваленко O.JL, Васильченко О.В., 
Гребенчукова A.C., Спасіченко С.П., Дума В.М., Афіндуліді С.І., 
Чернишенко H. C.).

3. Про розгляд поточних питань.

1. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який розпочав 
засідання. Оголосив, що у зв’язку з відсутністю Білінського Т.В. буде 
головуючим, запропонував спершу заслухати бажаючого доповідача.

ВИСТУПИЛИ:
Яригін С.В., представник ВТО «Українське піратське співтовариство», який 
розповів про польський досвід проведення проекту Громадського бюджету 
участі на прикладі міста Варшави. Зазначив про провальні спроби налагодити 
співпрацю Оболонського району з одним із районів міста Варшави щодо обміну 
досвідом в рамках реалізації проекту Громадського бюджету участі. У зв’язку з 
чим запропонував реалізувати ідею про співпрацю в Подільському районі.



Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, яка повідомила, що між дільницею Середмістя міста 
столиці Варшави та Подільським районом в 2014 році було підписано 
меморандум про наміри щодо налагодження партнерського співробітництва та 
поглиблення співпраці.
Коваленко О.Л., заступник голови громадської ради, який пояснив різницю у 
проведенні Громадського бюджету в м. Києві та м. Варшаві. Порадив 
звернутися з пропозицією про співпрацю безпосередньо до Київської міської 
державної адміністрації.

Присутні з цікавістю вислухали доповідачів, висловили думки та задали 
уточнюючі питання.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію Яригіна С.В. до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який запропонував 
перейти до розгляду першого питання порядку денного, а саме: про результати 
роботи комітету з питань регламенту стосовно розробки ескізу печатки 
Громадської ради, зразка посвідчення експерта при Громадській раді та проекту 
Положення про експертів Громадської ради при Подільській РДА, а також 
надання головами та членами комітетів пропозицій із залучення експертів з 
профільних питань комітету. Запросив Спасіченко С.П. до виступу.

ВИСТУПИЛИ:
Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка презентувала ескіз печатки 
Громадської ради, попросила присутніх ознайомитися та висловити свої 
пропозиції, щодо можливих змін.
Члени Громадської ради вподобали запропонований ескіз, пропонували своє 
бачення та намагались доповнити деталі, але в решті-решт дійшли згоди 
затвердити наданий ескіз в первинному вигляді.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо затвердження ескізу печатки Громадської ради при Подільській РДА, 
розроблений комітетом з питань регламенту:

«за» - 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

Кудря Є.С., член Громадської ради, який запропонував особисто виготовити 
печатку згідно з затвердженим ескізом.

Всі члени Громадської ради одноголосно погодились з пропозицією Кудрі Є.С.
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Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка запропонувала виготовити 
посвідчення двох зразків: у вигляді пластикової картки для членів Громадської 
ради та ламіноване - стандартного зразка для залучених експертів при 
Громадській раді.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо виготовлення посвідчень двох зразків: у вигляді пластикової картки для 
членів Громадської ради та ламінованого - стандартного зразка для залучених 
експертів при Громадській раді.

«за» т 10;
«проти» - 0;
«утримались» - 1.

Кудря Є.С., член Громадської ради, який запропонував особисто розробити 
ескізи обох варіантів посвідчень.

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка повідомила, що проект 
Положення про експертів Громадської ради при Подільській РДА буде 
надіслано для ознайомлення електронною поштою всім членам Громадської 
ради. Зазначила, що за основу взято Положення про експертну групу 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), але воно потребує доопрацювання.

Білецький В.В., представник ГО „«Громада Андріївський Узвіз», який виявив 
бажання на засадах фахівця з правознавства, спільно з Рутковською O.A., 
членом HK ІКОМОС України, долучитися до роботи Громадської ради в якості 
експертів з питань збереження культурного надбання району. Передав 
головуючому офіційне звернення ГО «Громада Андріївський Узвіз» щодо 
розгляду вищезазначених кандидатур в письмовому вигляді.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію всіх, хто виступив до відома.
2. Затвердити ескіз печатки Громадської ради при Подільській РДА, 
розроблений комітетом з питань регламенту.
3. Доручити Кудрі Є.С. виготовити печатку Громадської ради при Подільській 
РДА відповідно до затвердженого ескізу.
4. Доручити Кудрі Є.С. розробити ескізи посвідчень двох зразків: у вигляді 
пластикової картки для членів Громадської ради та ламінованого - 
стандартного зразка для залучених експертів при Громадській раді.
5. Ознайомитись з Положенням про експертну групу Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (Київська міської державної 
адміністрації), взяти за основу для подальшого доопрацювання проекту 
Положення про експертів Громадської ради при Подільській РДА.



2. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який запропонував 
перейти до розгляду другого питання порядку денного, а саме: про результати 
діяльності робочої групи з опрацювання проекту впровадження інструментів 
е-демократії та публічної прозорості в роботі Громадської ради при Подільській 
РДА. Запросив Коваленка О.Л. до виступу.
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ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., заступник голови громадської ради, який коротко доповів про 
результати, окреслив основні етапи діяльності робочої групи з опрацювання 
проекту впровадження інструментів е-демократії та публічної прозорості в 
роботі Громадської ради при Подільській РДА.

Присутні відмітили професіоналізм Коваленка О.Л. та злагодженість дій у 
діяльності робочої групи.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка повідомила, що наразі відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю формує Орієнтовний план проведення 
консультацій з громадськістю у Подільському районі на 2018 рік, 
запропонувала членам громадської ради надати свої пропозиції до плану та 
розповіла про можливості членів громадської ради в рамках зазначеного 
питання.
Також зробила оголошення про проведення круглого столу, який буде 
присвячений підведенню підсумків діяльності центру «Укріплення сім’ї» 
м. Києва та плануванню подальшої роботи з сім’ями, які опинились в складних 
життєвих обставинах. Запросила бажаючих на захід, що проходитиме 
30.11.2017 з 10.00 до 13.00 за адресою: Контрактова площа, 12, в приміщенні 
Будинку дитячої творчості.
Нагадала, що на минулому засіданні на підставі проведеного аналізу 
відвідування засідань членами Громадської ради, шляхом голосування було 
виключено зі складу Громадської ради Кошару A.B., представника 
Громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону в Подільському районі м. Києва. 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.
Зазначила, що шляхом голосування на минулому засіданні запропонували бути 
членом Громадської ради Царевській Ю.В., у разі її відмови Віровцеві В.Ю. 
Проте Царевська Ю.О. в телефонному режимі відмовилась і на засіданні не 
з’явилась.

Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який на підставі 
промови Онофрійчук О.І. запропонував перейти до голосування.

4



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

«за» - одноголосно

Віровцев В.Ю., голова громадської організації «ЩИТ ГРОМАДИ», який 
коротко розповів про себе та діяльність своєї організації, подякував присутнім 
та запевнив, що готовий до плідної співпраці.

Скрипський В.Р., заступник голови Громадської ради, який запропонував 
провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 13 грудня 2017 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Включити до складу Громадської ради членом Віровцева В.Ю. (громадська 
організація «ЩИТ ГРОМАДИ»).
3. Просити Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію на 
підставі цього та попереднього протоколів засідань Громадської ради 
виключити зі складу Кошару „A.B. (громадське формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону в Подільському районі м. Києва), а 
включити Віровцева В.Ю. (громадська організація «ЩИТ ГРОМАДИ»).
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 13 грудня 2017 р оку о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, актова зала.

В. Скрипський

О. Онофрійчук

Заступник голови Громадської ради

Секретар Громадської ради


