
ПРОТОКОЛ № 36 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 15.02.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.30 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

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).

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який відкрив засідання 
Громадської ради, зазначив, що звернень щодо розгляду на засіданні нагальних 
питань протягом двох тижнів не було, тому запропонував виступити 
бажаючим.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка нагадала про необхідність підготувати та оприлюднити 
щорічний звіт про діяльність Громадської ради відповідно до пункту 15-1 
Типового положення «Про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у 
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого постановою 
КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» від 03.11.2010 № 996.

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який зазначив, щоб усі надали 
звіти і найближчим часом інформація про діяльність Громадської ради у 2016 
році буде оприлюднена у рубриці «Громадська рада» на веб-сайті Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації. Присутні голови комітетів 
Громадської ради передали Онофрійчук О.І. наявні звіти про діяльність у 2016 
році.



ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. та Онофрійчук О.І. до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який, перед тим як закрити 
засідання, запропонував бажаючим озвучити свої запитання, якщо такі є.

ВИСТУПИЛИ:
Кучеренко В.В., представник організації «Орден палати захисту прав людей», 
який запитав, як він може ознайомитися із діяльністю Громадської ради та для 
чого вона діє. Зазначив, що хотів би познайомитись.

Білінський Т.В., голову Громадської ради, який повідомив, що на офіційному 
веб-сайті Подільської районної в місті Києві державної адміністрації існує 
окрема рубрика де регулярно оприлюднюються протоколи засідань та 
висвітлюється інформація про діяльність Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації.

Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, як секретар Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації, також окреслила головні завдання 
Громадської ради та пояснила, що круглий стіл, на якому був присутній 
Кучеренко В.В. організувала саметромадська рада.

Коваленко О.Л., член Громадської ради, який розповів про діяльність 
Комітету, який він очолює, та ознайомив присутніх із заходами, що були 
організовані для дітей Подільського району протягом останнього місяця. 
Детальніше зупинився на організованій екскурсії до Верховної Ради України.

Кучеренко В.В., представник організації «Орден палати захисту прав людей», 
який продовжив виступ та повідомив, що в організації, яку він представляє є 
люди, які б хотіли ділитись своїм досвідом з молодим поколінням і їм для цього 
необхідне приміщення.

Члени Громадської ради уважно вислухали виступаючого та поставили 
уточнюючі запитання. В ході бесіди виявилося, що організація, яку представляє 
молодий чоловік, не зареєстрована відповідно до чинного законодавства як 
юридична особа. Також пояснили, що Громадська рада немає своїх приміщень.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав про проведення 
наступного засідання 01 березня 2017 року о 15.00 так закрив засідання.
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ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній і 
місті Києві державної адміністрації 01 березня 2017 року о 15.00 в приміщенн 
райдержадміністрації (Контрактова площа, 2, 9 кімната).

Секретар Громадської ради

Голова Громадської ради Т. Білінський

О. Онофрійчук


