
ПРОТОКОЛ № 10 
засідання громадської ради 

при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

м. Київ «26» травня 2016 року

На засіданні Громадської ради присутні 22 члена Громадської ради. 
Громадська рада повноважна приймати рішення з усіх питань.

У засіданні Громадської ради взяли участь заступник голови 
Печерської райдержадміністрації Невмержицький А.В. та начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв ’язків з громадськістю і ЗМІ Печерської 
райдержадміністрації Печерська К.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.Про хід проведення перевірок, передбачених Законом України «Про 

очищення влади» від 16.09.2014 №1682-VII із змінами та доповненнями;
2 Підсумки опалювального сезону 2015-2016 року;
З.Про результати проведення антикорупційної експертизи проектів 

розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
«Про затвердження Положення про районну Комісію з питань звільнення 
громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, 
від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із 
встановленням диференційованої плати».

Відкрив засідання Голова Громадської ради Почтовий B.C., який 
проінформував про достатній рівень дисципліни, наявність кворуму та 
запропонував регламент доповідачів до 15 хв., включаючи обговорення, 
а також привітав іменників -  членів Громадської ради.

За регламент засідання проголосували одноголосно.

По першому питанню слухали:
Фаєра О.І. -  завідувача сектором взаємодії з правоохоронними 

органами та з питань запобігання та виявлення корупції, який повідомив про 
хід проведення перевірок, передбачених Законом України «Про очищення 
влади» від 16.09.2014 №1682-VII із змінами та доповненнями;

Тройчука Р.Д. - голову комісії з питань експертизи, нормативно- 
правових актів діяльності органів виконавчої влади; запобігання і протидії 
корупції, який запропонував заслухати підсумки по вище зазначеному 
питанню у грудні 2016 року.

Вирішили: Прийняти інформацію до відома.
Голосували:
«за-22 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.



По другому питанню слухали:
Григор’єву О.П. -  начальника управління ЖКГ та будівництва щодо 

підсумків опалювального сезону 2015-2016 року, зазначила недоліки, які 
були усунені в процесі підготовки, а також надала обґрунтовані відповіді на 
поставлені питання. Активним мешканцем Печерського району Кльопою 
О.М. були висловлені зауваження до дотримання постачальником послуг 
температурного режиму і порушення системи розгалуження теплових мереж, 
подача тепла по яким проходить в магазини «Антошка» та «Космо» 
за адресою бульвар Лесі Українки, та до ведення бухгалтерського обліку 
ЖЕДами відносно коштів для опалювального сезону і запропонував створити 
комісію по перевірці цих питань. Це також було підтримано небайдужими 
мешканцями Печерського району відносно ведення бухгалтерського обліку 
ЖЕДами з урахування вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»

Почтовий B.C. запропонував доручити комісії, яку очолює Чекштуріна 
Т.М., розібратися в порушених питаннях із залученням фахівців для їх 
розгляду та підготувати висновки перевірки.

Вирішили: підтримати пропозицію Почтового B.C.
Г олосували:
«за-22 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.
По третьому питанню слухали:
Голову комісії з питань експертизи нормативно-правових актів 

діяльності органів виконавчої влади, запобігання і протидії корупції 
Тройчука Р.Д., який повідомив про виконання Постанови Кабінету Міністрів 
від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» та зазначив, що під час 
проведення антикорупційної експертизи проекту розпорядження «Про 
затвердження Положення про районну Комісію з питань звільнення 
громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, 
від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із 
встановленням диференційованої плати» корупціогенних факторів у 
нормативно-правових актах не виявлено, вищезазначений проект 
нормативно-правового акту не потребуює змін і доповнень і повністю 
відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Ви рішили : Згідно експертного висновку за результатами проведеної 
антикорупційної експертизи погодити проект розпоряджень «Про 
затвердження Положення про районну Комісію з питань звільнення 
громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, 
від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із 
встановленням диференційованої плати».

Також, були обговорені кандидатури на нагородження відповідно до 
Положення про відзнаку Президента України -  ювілейну медаль «25 років 
незалежності України», затвердженого Указом Президента України від 29 
квітня 2016 року № 185.

Г олосували:
«за-22 проти — 0 утримались - 0
Рішення прийнято.



З різних питань слухали:
Ластовченка О.М. -  члена Громадської ради, який доповів про 

результати роботи тимчасової робочої групи для опрацювання питань, що 
стосуються обговорення проекту Плану зонування території центральної 
планувальної зони міста Києва та зазначив, що напрацьовані матеріали були 
направлені до Київської міської державної адміністрації, але надана з боку 
відповідь була незадовільною. Тому, Ластовченком О.М. була внесена 
пропозиція надіслати листи по цьому питання до Верховної Ради України та 
Президенту України.

Почтовий B.C. підтримав внесену Ластовченком О.М. пропозицію і 
наголосив, що в подальшому необхідно вносити пропозиції, попередньо 
напрацьовані у відповідних комісіях та оформлювати відповідними 
рішеннями комісії.

Вирішили: доручити Ластовченко О.М. підготувати листи з цього 
питання до Верховної Ради України та Президенту України.

Голосували:
«за-22 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

Інформацію Кузнецова A.M. про роботу Координаційної ради відносно 
відтермінування створення ОСББ в багатоквартирних будинках взято до 
відома та доведення ритуальних послуг до європейських стандартів для 
населення України.

Наприкінці засідання голова Громадської ради Почтовий B.C.


