
ПРОТОКОЛ №  7 
засідання Громадської ради 

при П ечерській районній в місті Києві державній адміністрації

м. Київ «17» грудня 2015 року

На засіданні Громадської ради присутні 25 членів Громадської ради 
(відомість реєстрації додається). Громадська рада повноважна приймати 
рішення з усіх питань.

У засіданні Громадської ради взяв участь заступник голови 
Печерської райдержадміністрації Невмержицький А.В.

П ОРЯДО К ДЕН Н ИЙ :
1. П ідсумки роботи за 2015 рік.
2. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2016 рік.
3. Про участь в Координаційному комітеті громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністраціях.

Відкрив засідання Голова Громадської ради Почтовий B.C., який 
проінформував присутніх про достатній рівень дисципліни, наявність 
кворуму та запропонував регламент звіту голів комісій до 5 хв.

Рішення прийнято одноголосно.

По перш ому питанню слухали:
Про результати роботи комісій у складі Громадської ради при 

Печерській райдержадміністрації за 2015 рік прозвітували: голова комісії 
з питань внутріш ньої політики та зв ’язків з громадськістю; освіти; 
культури, туризму та охорони культурної спадщини; справ дітей, молоді 
та спорту -  Єлісей Деймонт, голова комісії з питань житлово- 
комунального господарства; містобудування; архітектури та 
землекористування; охорони навколишнього середовищ а -  Тетяна 
Чекштуріна, голова комісії з охорони громадського порядку; 
надзвичайних ситуацій; волонтерського руху та патріотичного виховання 
-  Іван Рудий, голова комісії з підприємництва; торгівлі та захисту прав 
споживачів; благоустрою , утриманню доріг та транспорту; майна 
комунальної власності, озеленення -  Д ’ячков Валерій, голова комісії з 
питань експертизи нормативно-правових актів діяльності органів 
виконавчої влади; запобігання і протидії корупції -  Руслан Тройчук, 
заступник голови комісії з соціального захисту населення; охорони 
здоров’я; охорони праці; обліку та розподілу житлової площі -  Людмила 
Борисюк.

Після звіту голів комісій були висловлені пропозиції:



- Єлісеєм Деймонтом - стосовно підготовки листа від Громадської 
ради з висловленням подяки за допомогу та підтримку депутату Київської 
міської ради М ихайлу Терентьеву;

- Лю дмилою Борисюк - стосовно заслуховування на наступному 
засіданні Громадській раді питань про стан медичного обслуговування 
печерян, про контроль за чергою з надання бюджетного житла 
робітникам медичних закладів та звернулась до голови Громадської ради 
Почтового B.C. про внесення даного питання до колективного договору 
на 2016 рік;

- Петром Васюком - стосовно підготовки листа від Громадської 
ради до М іністра внутріш ніх справ України Арсену Авакову про 
негативні наслідки переатестації співробітників міліції;

- Тетяною Чекш туріною - стосовно заслуховування на наступному 
засіданні Громадській раді представника КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» з 
питань законності розміщ ення хостелів за адресою: вул. 
Старонаводницька, 8 кв. 75-76.

Голова Громадської ради Почтовий B.C. підсумував результати 
діяльності комісій та подякував за вагому участь, ентузіазм і активну 
громадську позицію  всім членам Громадської ради, а також відмітив 
зразкову роботу голови комісії Чекш туріної T., яка додає до робочого 
плану комісії нагальні питання мешканців району.

Олена Карась висловила вдячність голові Печерської районної в 
місті Києві держ авної адміністрації Сергію М артинчуку за можливість 
продовження роботи в приміщенні за адресою - вулиця Кіквідзе, 6, де 
Рада багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей інвалідів знаходиться понад 
15 років, та отримання дозволу на переукладання договору оренди.

М ешканці будинку № 26 по вул. І. Кудрі, звернулись до 
Громадської ради з проханням втрутитись щодо незаконної забудови, 
було вирішено підготувати листа з даного питання до відповідного 
підрозділу КМ ДА.

Вирішили: Прийняти інформацію до відома.
Голосували:
«за-25 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

По другому питанню слухали:
Розглянуто та прийнято за основу проект плану роботи Громадської 

ради при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 
2016 рік.

Вирішили: протягом тижня зібрати від членів Громадської ради 
пропозицій та доповнення до орієнтовного плану роботи на 2016 рік.



Голосували:
«за-25 проти -  0 утримались - 0
Ріш ення прийнято. 

По третьому питанню слухали:
Артема Кузнецова -  заступника голови Громадської ради про 

участь представника Громадської ради при Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації в Координаційному комітеті громадських 
рад при районних в місті Києві державних адміністраціях, який 
поінформував про проведення щомісячних круглих столів цього комітету 
в кожному районі почергово. Засідання Координаційного комітету 
громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях в 
Печерському районі попередньо припадає на червень 2016 року.

Також повідомив, що Координаційний комітет пропонує направити 
листа до Голови Київської міської ради та до голів депутатських фракцій 
в Київраді про необхідність проведення виборів до районних в місті Києві 
рад та в підтримку рішення Київської міської ради від 23.07.2015 
№787/1651 «Про управління районами міста Києва» від імені усіх 
Громадських рад при районних в м. Києві державних адміністраціях.

Вирішили: Брати участь в засіданнях Координаційного комітету 
громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях. 
Уповноваженим представником від Громадської ради при Печерській 
райдержадміністрації визначити Артема Кузнецова -  заступника голови 
Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації - та доручити йому підписати листа Голові Київської 
міської ради, запропонованого Координаційним комітетом. За окремими 
дорученнями та за погодженням з Г оловою Г ромадської ради 
підписувати інші документи як представник Громадської ради в 
Координаційному комітеті громадських рад. Особливо важливі 
документи Координаційного комітету вносити на розгляд Громадської 
ради та надавати на підпис голові Громадської ради при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації.

Голосували:
«за» -  25, «проти» -  0, утримались -  0
Ріш ення прийнято. 

З різних питань слухали:
Олену Білібаєву -  меш канку Печерського району -  запропонувати 

довести до відома керівників дитячих поліклінік перелік законодавчо- 
нормативних актів стосовно видачі безкош товних рецептів на ліки та 
забору крові для дітей Печерського району;

начальнику управління охорони здоров’я Печерської 
райдержадміністрації Коровіну С.Г. підготувати матеріали з висвітлення 
цього питання на сайті райдержадміністрації.



Заступник голови Печерської райдержадміністрації Анатолій 
Невмержицький проінформував членів Громадської ради про заплановані 
в районі заходи з святкування новорічних та різдвяних свят та подякував 
членам Громадської ради та небайдужість й допомогу у вирішенні 
нагальних питань району.

Голова Гром адської ради

Секретар

В. Почтовий

Г. Яковенко
/

/


