
ПРОТОКОЛ № 15 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 07.03.2018 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 8 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, привітав 
жінок з прийдешнім святом, зазначив, що кворуму немає на засіданні, попросив 
голову комітету з питань регламенту проаналізувати відвідування членами 
Громадської ради засідань та причини систематичної відсутності деяких членів. 
Запропонував заслухати оголошення та присутнього на засіданні Картавенка В.Я. -  
мешканця району, який прийшов з метою підтримки збереження Парку моряків на 
Рибальському півострові.

Спасічерко С.П., член Громадської ради, яка доповіла про ситуацію стосовно 
надання звітів голів комітетів за 2017 рік. Зазначила, що подано лише два звіти: звіт 
комітету з питань малозахищених верств населення та вимушених переселенців та 
звіт комітет з питань житлово-комунального господарства. Також зазначила, що на 
наступне засідання підготує статистику стосовно відвідувань засідань членами 
Громадської ради.

Дума В.М., член Громадської ради, який доповів по ситуації стосовно вулиці 
Золочівській, 39-А. Зазначив, що в понеділок відбудеться чергове засідання з даного 
питання і на наступному засіданні Громадської ради він детально доповість щодо 
шляхів вирішення питання. Також повідомив, що до його комітету з питань 
містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури 
було включено трьох експертів, а саме: Калька Д.О., Петро'вського І.А. та 
Сінгер І.А.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав про визначення дати 
святкування Дня Подолу. Доручив голові комітету з гуманітарних питань, 
культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження культурної спадщини 
Мельнику І.В. з’ясувати дане питання та доповісти на наступному засіданні.

ВИСТУПИЛИ:



2
Зазначив, що 12 чи 13 березня відбудеться засідання Громадської ради 
при КМДА, на якому розглядатиметься питання децентралізації і самоврядування. 
Планується створення комітету, який він має очолити. Запропонував усім бажаючим 
та розуміючим дане питання увійти до комітету в ролі експертів.
Також доповів про ситуацію стосовно будівництва, яке веде компанія «Маркон» на 
Андріївському узвозі.

Мельник І.В., член Громадської ради, який зазначив, що займався питання 
відзначення Дня Подолу кілька років назад, сказав, що дане питання розгляне, 
можливо навіть отримає історичну довідку стосовно доцільності святкування даного 
дня у певну дату та доповість на наступному засіданні.

Картавенко В.Я., мешканець району, який доповів про проблеми зі щільною 
забудовою Історико-меморіального комплексу «Парк Моряків» та доповів, що 
окружний адміністративний суд скасував рішення Київради, яким передбачалося 
знищити оборонно-промислове підприємство ПрАТ «Завод «Кузня на 
Рибальському», Історико-меморіальний комплекс «Парк Моряків» та забудувати 
комерційним житлом. Доповів більш детально стосовно даного питання та 
запропонував ознайомитись з копією рішення суду.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
1. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 21 березня 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контиактова плоша. 2. кім. 9.

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук

Т. Білінський


