
Протокол Лb8 вiд 13.12.20|7 р.

засiдання Громадсько[ Ради при Голосiiвськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрачii

03040, м. Киiв, пр-т Голосiiвський, 42,

мала актова зала, 17:30
голова Громадськоi Ради Юрченко Олександр Миколайович,
засiдання Громадськоi ради при Голосiтвськiй районнiй в MicTi Киевi
адмiнiстрацii та проiнформував про наявнiсть кворуму.

голова Громадськот ради Юрченко олександр Миколайович

запропонував обрати секретарем засiдання Чистякову А. О.
Голосували:

За - одноголосно; проти - 0; утримались - 0

Вирiшили: обрати секретарем засiдання Чистякову А. О.

розпочав
державнiй

Порядок денний

2.

з.

голова Громадськоi ради Юрченко Олександр Миколайович оголосив проект
порядку денного:

1. Включення до складу Громадськоi Ради нового члена - Мельниковоi К.
п.

Питання зловживання бюджетними коштам}I у процесi проведення
капiтального ремонту в спортивнiй залi ЗОШ J\Ъ273.

звернення Громадськоi Ради до районного управлiння полiцii з вимогою
ПаТРУЛЮВання пiд'iЪноI територii (арки) загЕulьноосвiтнiх ш;tiл
Голосiiвського району J\b260, 227, 220.

4. .Щелегування члена громадськоТ ради Кияшко о. в. до KoMicii з питань
СОЦiальноГо захисту внутрiшньо перемiщених осiб при Управлiннi працi
та соцiального захисту ГолосiТвськоi РЩА.

5. ПИтання ЩПТ (в межах пр-ту Голосiiвського, вул. Василькiвськоi , вул.
голосiiвськот та вул. Малокитатвськоi); будинку по Голосiтвському
проспекту,46ll та ряд iнформацiйних запитiв.
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б. Прийняття резолюцiI щодо засудження дiй Киiвськоi Micbkoi ради в
питаннi прийняття рiшень по ЩПТ в Голосiiвському районi MicTa Кисва
без погодження з Громадською радою та мiсцевими мешканцями.

7 . Питання iнтегрованого пiдходу до надання послуг людям з iнвалiднiстю.

8. СтвоРеннЯ робочоТ групи з з€Lлученням представникiв ГолосiТвськоТ РЩД
пО вирiшеннЮ питаннЯ збереженнЯ iсторичноi apxiTeKTypHoT будiвлi
<Тарiлка)) на площi Либiдськiй.

9. СтвоРеннЯ робочоi групи з залученням представникiв ГолосiiвськоТ Р!Д
по вирiшенню питання впорядкування та благоустрою територiт парt{у
кЩиск> (Корчувате-1), що розташований мiж Столичним шосе й вулицею
Набережно-Корчуватською та межус з житловими будинками 56166,68.

l0. Про Звернення ГО <Громада Корчуватого) до Голосiiвськоi районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

1 1. Про загрозу нових ДПТ по Голосiiвському району.

12. Про концепцiю розвитку Голосiтвського району, як науково-
рекреацiйного району.

13. Питання внесення змiн в регламент Громадськоi ради.

14. Рiзне.

СЛУхали: Юрченко Олександра Миколайовича, який запропонував зняти з
порядку денного питання 2, |2 у зв'язку з вiдсутнiстю доповiдачiв
СлУхали : Мироненко евгена Володимировича, який запропонував додати до
ПоряДку денного питання iнформування керiвництва Громадськоi ради щодо
ВИКОНання приЙнятих рiшень громадськоТ ради на попереднiх засiданнях та
питання дисциплiнарних заходiв до членiв Громадськот ради щодо
СИСТеМаТИЧноГо iгнорування своТх обов'язкiв та приЙняття вiдповiдних рiшень.
СЛУХали: ВУтке Сергiя Вiталiйовича, який запропонував зняти з порядку
денного питання 10,1 1

СлУхали: Юрченко Олександра Миколайовича, який запропонував
ПроГолосувати проект порядку денного зi змiнами та доповненнями за основу
та в цiлому в наступнiй редакцii:

1. Включення до складу Громадськоi ради нового члена - МельниковоI К.
п.

2. Звернення ГромадськоТ ради до районного управлiння полiцii з вимог_ю
патрулювання пiд'ТзноТ територiI (арки) загаJIьноосвiтнiх шкiл
Голосiiвського району J\Ъ2б0, 227, 220.
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!елегування члена громадськоТ Ради Кияшко о. в. до KoMiciT з питань
соцiальНого захИсту внуТрiшньО перемiщених осiб при Управлiннi працi
та соцiалъного захисту ГолосiТвсъкоТ Р!А.
ПИТаННя ДПТ (в межах пр-ту Голосiiвського, вул. Василькiвськоi , вул.
голосiiвськоi та вул. Малокитаiвськоi); будинку по Голосiiвському
проспекту,46l| та ряд iнформацiйних запитiв.

Прийняття резолюцii щодо засудження дiЙ КиiвськоТ MicbKoi ради в
питаннi прийняття рiшень по Щпт в Голосiiвському районi MicTa Киева
без погодження з Громадською радою та мiсцевими мешканцями.

Питання iнтегрованого пiдходу до надання послуг людям з iнвалiднiстю.

7. Створення робочоi групи з залученням представникiв Голосiiвськоi Р!Д
ПО ВИРiшенню питання збереження iсторичноi apxiTeKTypHoi будiвлi
<Тарiлка)) на площi Либiдськiй.

В. Створення робочоi групи з з.Lлученням представникiв ГолосiiЪськоi РЩД
ПО ВИРiшеНнЮ питання впорядкування та благоустрою територiТ парку
<<,ЩИСК>> (Корчувате-1), що розташований мiж Столичним шосе й вулицею
Набережно-Корчуватською та межуе з житловими будинками 56166, 68.

9. Питання внесення змiн в регламент ГромадськоТ ради.

10. tнформування керiвництва Громадськоi ради щодо виконання
прийнятих рiшень громадськоТ ради на попереднiх засiданнях.

1 l. Питання дисциплiнарних заходiв до членiв Громадськоi ради щодо
СиСТеМатичного iгнорування своiх обов'язкiв та прийняття вiдповiднлtх
рiшень.

12. Рiзне.

За - 27: Проти - 0; Утримались - 0

ГОлОва Громадськоi ради Юрченко Олександр Миколайович запропонував
перейти до розгляду питань порядку денного.

Мельниковоi к. П.

Слухали: Вутке Сергiя Вiталiйовича, який запропонував пiдтримати
питання в наступнiЙ редакцii - у зв'язку з заявою Репiнського Андрiя
Станiславовича виключити його з ГромадськоТ ради при Голосiiвськiй
РДА та включити до складу Громадськоi ради при Голосiiвськiй РДА
наступного за черговiстю кандидата - Мельникову Ксенiю Павлiвну.

Голова Громадськоi ради Юрченко Олександр Миколайович

.,,
J.

4.

5.

6.

ЗаПропонував поставитина голосування питання в наступнiй редакцii: У
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зв'язку з заявою Репiнського Андрiя Станiславовича виключити його з
Громадськоi ради при Голосiiвськiй РДА та включити до складу
Громадськоi ради при ГолосiТвськiй РДА наступного за черговiстю
кандидата - Мельникову Ксенiю Павлiвну

Голосували за - 25; проти - 0; утрималось -l
Вирiшили: У зв'язку з заявою Репiнського Андрiя Станiславовича
виключити Його з Громадськоi ради при Голосiiвськiй РДА та включити
до складу ГромадськоТ ради при ГолосiТвськiй РДА наступного за
черговiстю кандидата - Мельникову Ксенiю Павлiвну.

2. Звернення Громадськоi ради до районного управлiння полiцii з
вимогою патрулювання пiд'iЪноi територii (арки) загальноосвiтнiх
шкiл Голосiiвського району ЛЬ2б0, 227,220

Слухали: Скрипаля Юрiя Iгоровича, який запропонував долучити до
патрулювання громадськi формування ГолосiТвського району.

Голова ГромадськоТ ради Юрченко Олександр Миколайович
запропонував поставити на голосування питання в наступнiй редакцiТ:
Звернутися до районного управлiння полiцii та |ромадських формувань
Голосiiвського району з вимогою посилити патрулювання пiд'iЪноi
територii (арки) загальноосвiтнiх шкiл Голосiiвського району Np260, 227,
220 з 8:00 до 15:00.

Голосували: За -21; проти - 0; утрималося - l
Вирiшили: Звернутися до районного управлiння полiцiТ та громадських
формувань Голосiiвського району з вимогою посилити патрулювання
пiд'iЪноТ територiТ (арки) загальноосвiтнiх шкiл Голосiiвського району
Ns260,227,220 з 8:00 до 15:00.

3. Щелегування члена громадськоi ради Кияшко О. В. до KoMiciT з питань
соцiального захисту внутрiшньо перемiщених осiб при Управлiннi
працi та соцiального захисту Голосiiвськоi РДА
Слухали: Юрченко Олександра Миколайовича, який запропонував
пiдтримати пропозицiю в наступнiй редакцii: Звернутися до голови
ГолосiТвськоТ Р,ЩА з проханням виключити Юрченка О. М. з KoMicii з
питань соцiального захисту внутрiшньо перемiщених осiб при Управлiннi
працi та соцiального захисту Голосiiвськоi РДА та вкJIючити члена
громадськоi ради Кияшко О. В. до KoMiciT з питань соцiального захисту
внутрiшньо перемiщених осiб при Управлiннi працi та соцiальнс.го
захисту Голосiiвськоi РlА.

Голосували: За -25; проти - 0; утрималося - 0
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Вирiшили: Звернутися до голови ГолосiiвськоТ рдА з проханням
виключити Юрченка о. м. з KoMiciT з питань соцiального захисту
внутрiшньо перемiщених осiб при Управлiннi працi та соцiального
захисту ГолосiiвськоТ РlА та включити члена |ромадськоi Ради Кияшко
о. в. до KoMicii з питань соцiального захисту внутрiшньо перемiщених
осiб при Управлiннi.

4. ПитаНня ЩПТ (в меэках пр-тУ ГолосiiВського, вул. Василькiвськоi ,вул. Голосiiвськоi та вул. Малокитатвськоi); бупинку по
Голосiiвському проспекту, 46ll та ряд iнформацiйних запитiв
СЛУХаЛИ: Пальчикову-Козуб Льолю Олександрiвну, яка запропонувЕuIа
розглянути питання разом з питанням J\ф5 порядку денного.
Голосували: За - 25; проти - 0; утрималося - 0

Вирiшили: розглянути питання разом з питанням J\ф5 порядку денного.

5. ПриЙняття резолюцiТ щодо засудження дiй КиiвськоТ MicbKoi ради в
питаннi приЙняття рiшень по ЩПТ в Голосiiвському районi MicTa
Кисва без погодження з
мешканцями

Громадською радою та мiсцевими

створення дистанцiйних робочих мiсць в Голосiiвськiй РДА
структурних пiдроздiлах для людей з обмеженими можливостями.
надати перелiк вакансiй.

та iT

Також

Слухали: Пальчикову-Козуб Льолю Олександрiвну, яка запропонувала
пОДаТи до суду iз позовом про заборону вчиняти будь-якi дii, а саме
розглядати ЩПТ по Голосiiвському раЙону. В рамках цього позову подати
КЛОПОТаНня Про заборону вчиняти будь-якi дiТ до вирiшення справи по
cyTi.

Голосували: За - 15; проти - 0; утрималося - 6

Вирiшили: подати до суду iз позовом про заборону вчиняти будь-якi дii, а
саме розглядати ШТ по Голосiiвському району. В рамках цього позову
ПОДаТи клопотання про заборону вчиняти будь-якi дiI до вирiшення
справи по cyTi.

б. Питання iнтегрованого пiдходу до надання послуг людям з
iнвалiднiстю

СлУхали: TiTapeHKo Людмилу АнатолiiЪну, яка запропонув€Lла звернутися
до голови ГолосiiЪськоТ РДА з проханням створення дистанцiйних
робочих мiсць в ГолосiТвськiй РДА та iT структурних пiдроздiлах лля
людеЙ з обмеженими можливостями. Також надати перелiк вакансiй.

Голосували: За -27; проти - 0; утрималося - 0

Вирiшили: Звернутися до голови ГолосiiвськоТ РДА з проханням
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7. Створення робочот групи з залученням представникiв Голосiiвськоi
РДА по вирiшенню питання збереження iсторичноi apxiTeKrypHoi
булiвлi <<Тарiлка>> на площi Либiдськiй
слухали: Пальчикову-козуб Льолю Олександрiвну, яка запропонувала
створитИ робочУ групУ з запученняМ експертiв в наступному складi:
Пальчiкова-Козуб Льоля, Семенова Алiна, Бобровський Андрiй.
Голосували: За -2l; проти - 0; утрималося - 0

вирiшили: створити робочу групу з залученням експертiв в наступному
складi: Пальчiкова-Козуб Льоля, Семенова Алiна, Бобровський Андрiй.

8. Створення робочоi групи з залученням представникiв Голосiiвськот
РДА ПО ВИРiШеНню питання впорядкування та благоустрою теритсрiТ
парку <<Щисю> (Корчувате-1), що розташований мiж Столичним шосе
й вулицею Набережно-Корчуватською та межуе з житловими
будинками 5бlбб, б8

СЛУХали: ВУтке Сергiя Вiталiйовича, який запропонував пiдтримати
звернення Го <громада Коруватого>> та звернутися до голови
Голосiiвськоi РЩА з проханням створити робочу групу щодо вирiшення
питання впорядкування та благоустрою територii парку <щиск> та за
УМОВИ СТВОРеННя робочоi групи долучити до iT роботи представникiв
Громадськоi ради при ГолосiТвськiй РДА та членiв Го кГромада
Коруватого>.

Голосували: За - 19; проти - 0; утрималося - 0

Вирiшили: пiдтримати звернення ГО кГромада Коруватого) та звернутися
до голоВи ГолосiiвськоТ рлА з проханням створити робочу групу щодо
виРiшення питання впорядкування та благоустрою територii парку <Щиск>
Та За умови створення робочоi групи долучити до i] роботи представникiв
ГромадськоТ ради при Голосiiвськiй РДА та членiв ГО <<Громада
Коруватого>>.

9. Питання внесення змiн в регламент Громадськоi ради
СлУхали: Петрова Сергiя Вiталiйовича, який запропонував привести
регламент у вiдповiднiсть до голосування.

Голосували: За -24; проти - 0; утрималося - 0

Вирiшили: привести регламент у вiдповiднiсть до голосування.

10. Iнqормування керiвництва Громадськоi ради щодо виконання
прийнятих рiшень громадськоi ради на попереднiх засiданнях

СлУхали: Пальчикову-Козуб Льолю Олександрiвну, яка поч€ша ображати
голову Громадськоi ради Юрченко Олександра Миколайовича
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слухали: Юрченко Олександра Миколайовича, який запропонував
проголосувати за вид€tлення ПальчиковоТ-Козуб Льолi Олександрiвни з
зЕUIи засiдання

Голосували: За - 5; проти - 0; утрималося_ З

Видалення ПальчиковоI-Козуб Льолi Олександрiвни з зали засiдання
пiдтримали

Слухали: мироненко Свгена Володимировича, який запропонував
висвiтлювати iнформацiю щодо прийнятих рiшень на сайтi Голосiiвськоi
рдА
Голосували: За -2З; проти- 0; утрималося- 1

вирiшили: висвiтлювати iнформацiю щодо прийнятих рiшень на сайтi
ГолосiТвськоi РЩА

11. Питапня дисциплiнарних заходiв до членiв Громадсько[ ради щодо
систематичного iгнорування cBoi'x обов'язкiв та прийняття
вiдповiдних рiшень
СЛУХали Мироненко €. який просив щоб по цьому питання виступила
Татарчук-Гiрфанова Н.М.
ТаТаРчУк-Гiрфанова Н.М. за пропонувала поставити на голосування
питання: всех хто не вiдвiдуе засiдання вiдраховувати. вiдлiк почати
цього засiдання.

пальчикову-козуб Льолю олексанлрiвну внесла пропозицiю та
поставити ца голосування : почати вiдрахчвання вже зараз. так як
люди не ходять yже пiв pokv. Згiдно нашого положення.

Леонтiв I... запропонував поставити на голосування: направити
ЛИСТи IГС, в яких довести до вiдома таке: IГС зобов'язано рiшенням
СВОГО керiвного органу впродовж 7 днiв замiнити свого представника,
ЯКИЙ бУв вiдсутнiй без поважних причин на2 засiданнях Громадськоi Ради
поспiль.

Татарчук-Гiрфанова Н.М. заперечила такий пропозицii Леонтiва I.,
ТаК яК в Положення про Громадську Раду при Голосiiвськiй районнiй в
MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii на 20|7-20t9 рр чiтко прописано як
припиняется членство. Було зачитано пункт 12, а саме: Членство в
ГРОмадськiй радi припинясться на пiдставi рiшення Громадськоi радrI у
разi:

- систематичноi вiдсутностi члена Громадськоi ради на if засiданнях без
поважних причин (понад два рази пiдряд);

- надходження повiдомлення вiд IГС за пiдписом керiвника, якщо
передбачено

iнше не
свогойого установчими документами, про вiдкликання

та припинення його членства в Громадськiй радi;представника



- скасування державноi реестрацiт Iгс, представника якого обрано до
складу ГромадськоТ ради;

- неможливостi члена Громадськоi Ради брати участь у
громадськоi ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку
Громадськоi ради недiездатним або обмежено дiездатним;

- подання членом ГромадськоТ ради вiдповiдноТ заяви.

робстi

- обрання члена Громадськот ради народним депутатом Укратни,
депутатом Верховноi Ради Ар Крим, мiсцевих Рад або призначення на посаду в
органi державноi влади, органi влади АР Крим, органi мiсцевого
СаМОВРЯДУВаННя. У разi припинення будь-якою особою членства у Громадськiй
радi iT мiсце займае наступний за черговiстю кандидат до складу Громадськот
ради, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв за результатами рейтингов9го
ГОЛОСУВаННЯ. Рiшення про це приЙмаеться на найближчому засiданнi
Громадськоi ради.

ЗМiНИ У складi Громадськоi ради затверджуються рiшенням ГолосiТвськоТ
РаЙдержадмiнiстрацiI на пiдставi протоколу засiдання ГромадськоТ ради.
Голосiiвська райдержадмiнiстрацiя оприлюднюе вiдомостi про TaKi змiни
на своему офiцiЙному веб-саЙтi та в iнший прийнятний спосiб протягом
ТрЬох робочих днiв з моменту затвердження. Якщо не менш як за piK до
Закiнчення повноважень Громадськоi ради черговiсть для набуття в нiй
членства вичерпана та чисельнiсть членiв Громадськоi ради становить
МеНше поЛовини iT загального складу, визначеного на установчих зборах,
Голосiiвська райдержадмiнiстрацiя вживас заходiв для доукомплектування
СКЛаДУ Громадськоi ради в порядку, встановленому цим Положенням для
формування складу Громадськоi ради.

Татарчук-Гiрфанова зняла свою пропозицiю всех хто не вiдвiдче
ЗаСiДання вiдраховчвати. вiдлiк почати цього засiдання та пiдтримаJIа
пропозицiю Пальчикову-Козуб Льолю Олександрiвну, почати

члена

вання так як люди не х пlв

ПаЛЬЧИкова-Козуб Льоля Олександрiвна зняла свою пропозицiю почати
вiдрахvвання вже зараз. так як люди не ходять чже пiв року. Згiлно
нашого положення. Та пiдтримала пропозицiю Леонтiва r. Iгс
ЗОбОв'язано рiшенням свого керiвного органу впродовж 7 днiв замiнити
свого представника, який бу" вiдсутнiй без поважних причин на 2
засiданнях Громадськоi Ради поспiль.

Голова Поставив на голосчвання пропозицi. Леонтiва I.

ШС зобов'язано рiшенням свого керiвного органу впродовж 7 днiв
Замiнити свого представника, який був вiдсутнiй без поважних причин на
2 засiданнях ГромадськоТ Ради поспiль.

нашого положення.
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слухали: Пальчикову-козуб Льолю Олександрiвну, яка запропонувала
статтю 8 Положення про Громадську Раду при Голосiiвськiй районнiй в
MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii на 2017-20\9 рр. доповнити абзацом:
(IГС зобов'язано рiшенням свого керiвного органу впродовж 7 днiв
замiнити свого представника, який був вiдсутнiй без поважних причин на
2 засiданнях ГромадськоТ Ради поспiль. В iншому випадку членство
представника IГС припинясться згiдно ст.|2 цього Положення>>.

Голосували: За - 18; проти - 0; утрималося - 0

прийняли: статтю 8 Положення про Громадську Раду при Голосiiвськiй
районнiй В MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii на 2Ol7-2O|9 рр.
доповнити абзацом: <IГС зобов'язано рiшенням свого керiвного органу
впродовж 7 днiв замiнити свого представника, який був вiдсутнiй без
поважних причин на 2 засiданнях Громадськоi Ради поспiль. В iншому
випадку членство представника IгС припиняеться згiдно ст.|2 цього
Положення>>.

голова Громадськот Ради Юрченко олександр закрив засiдання.

Голова Громадськоi ради

Секретар засiдання Чистякова А.о.

Юрченко О.М.


