
ПРОТОКОЛ№ З
засідання громадської ради при Святошинській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі -громадська рада)

м. Київ 31 травня 2018 року

Місце проведення: Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 
(просп. Перемоги, буд. 97, сесійна зала)
Дата проведення: 31.05.2018 
Час проведення: 15.00
Присутні: члени громадської ради у кількості 30 осіб (список реєстрації 
додається)
Відсутні: 5осіб

Засідання громадської раци відкриває голова громадської ради Чернецький М. В., 
який повідомив, що на засіданні громадської ради зареєструвалися 30 осіб, отже 
збори є правомочними.

СЛУХАЛИ: Чернецького М. В., який запропонував поставити на голосування 
наступний порядок денний:
1. Про роботу комітетів громадської ради.
2. Про роботу тимчасової комісії з питань роботи закладів позашкільної освіти 
та безкоштовних спортивних секцій громадської ради.
3. Різне.

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування:
За -  одноголосно.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації з трьох питань.

І.По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Чернецький М. В., який наголосив , що протягом другого кварталу 
2018 року комітети громадської ради повинні були розпочати роботу згідно 
Регламенту громадської ради, але тільки 2 комітети громадської ради провели 
засідання комітетів та надали протоколи засідання комітету.

ВИСТУПИВ: Йосифчук М. Я. - голова комітету з питань місцевого 
самоврядування, зв’язків з громадськістю, ЗМІ, Громадського бюджету, 
інформаційних технологій та Регламенту і організації роботи громадської ради, 
який доповів про проведену роботу зазначеного комітету протягом другого 
кварталу 2018 року. Він доповів, що на першому засіданні комітету члени 
комітету визначили напрямки діяльності комітету, обрали заступником голови 
комітету - Якименко Н. М. та секретарем комітету - Дмитренко Ю. В.



ВИСТУПИЛА: Болдирєва Н. Г. - голова комітету з питань комунальної 
власності, містобудування, житлово-комунальної інфраструктури та благоустрою, 
яка доповіла про проведену роботу зазначеного комітету. Вона зазначила, що на 
першому засіданні комітету був затверджений план роботи комітету на 2018 рік, а 
також обраний заступник голови комітету - Савченко І. В. та секретар комітету - 
Дворнікова М. І.

ВИСТУПИВ: Чернецький М. В., який наголосив про активізацію роботи 
комітетів громадської ради та дотримання вимог Регламенту громадської ради. 
Крім того, наголосив про необхідність головам комітетів прозвітувати про 
проведену роботу на наступному засіданні.

2. По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: Рибаченко Т. П., голова тимчасової комісії з питань роботи 
закладів позашкільної освіти та безкоштовних спортивних секцій громадської 
ради (надалі - комісія) з доповіддю про проведену роботу тимчасового робочого 
органу громадської ради. Комісія в робочому порядку направила звернення до 
управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації з проханням надати перелік безкоштовних гуртків та 
секцій в Святошинському районі. Також голова комісії проінформував, що 
комісією була створена гаряча лінія, на яку можуть телефонувати всі бажаючі із 
запитаннями щодо безкоштовних гуртків в Святошинському районі. Доповідач 
запропонував членам громадської ради ознайомитися з інформаційним флаєром, 
де зазначений телефон гарячої лінії для отримання інформації про безкоштовні 
гуртки та секції у Святошинському районі.

Крім того, Рибаченко Т. П. запропонував звернутися до голови 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з проханням 
розпочати просвітницьку діяльність, а саме: розклеїти флаєри в закладах освіти з 
інформацією про створення гарячої лінії про безкоштовні гуртки та секції, а також 
розмістити на веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації флаєр з контактною гарячою лінією.

ВИСТУПИЛА: Жук Л.В., яка наголосила, що така інформація є доступною та 
обов’язково розповсюджується серед батьків та учнів у школах району кожного 
року.

ВИСТУПИВ: Рибаченко Т. П., який запропонував на наступне засідання 
громадської ради запросити представників ЗМІ.

ВИСТУПИЛА: Сергійчук С. В., заступник голови громадської ради, яка 
наголосила, що засідання громадської ради є відкритим і на нього можуть 
приходити всі бажаючі, в тому числі і представники ЗМІ, а що стосується 
розміщення зазначених флаєрів в закладах освіти, то комісії потрібно звернутися 
та вирішувати дане питання безпосередньо з керівниками освітніх закладів.

Після цього виступу до голови громадської ради звернулися члени громадської 
ради Мітюк А. І. та Дмитренко Ю. В., вибачившись, з проханням раніше



покинути засідання громадської ради у зв’язку з вирішенням негайних робочих 
справ.

ВИСТУПИВ: Чернецький М. В., який виніс на голосування два питання:
1, Запрошення представників засобів масової інформації на наступне засідання 

громадської ради.
2. Направити звернення до голови Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації з проханням розмістити флаєри запропонованого зразку у 
закладах, де проходять безкоштовні гуртки та секції, а також розмістити на 
веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
інформацію про створення гарячої лінії.

Результати голосування по першому питанню:
За -  1,
Проти -  24,
Утрималися - 5.

Результати голосування по другому питанню:
З а - 8,
Проти -1 5 ,
Утрималися - 5.

ВИСТУПИВ: Рибаченко Т. П. з пропозицією створити поштову скриньку 
громадської ради.

ВИСТУПИЛА: Сова С.М., яка повідомила, що всі звернення, які надходять до 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в загальному 
порядку реєструються та обов’язково передаються до громадської ради, тому 
потреби в окремій поштовій скриньці немає.

Після чого Рибаченко Т. П. зняв свою пропозицію про створення поштової 
скриньки громадської ради з обговорення.

ВИСТУПИВ: Чернецький М.В., який запропонував дЛя забезпечення ефективної 
роботи громадської ради перед кожним наступним засіданням встановлювати 
регламент виступів членів громадської ради та дотримуватись етичних норм 
поведінки під час проведення засідань громадської ради.

СЛУХАЛИ: Йосифчука М. Я., який виступив зі зверненням від віруючих 
Свято-Олександро-Невської парафії в м. Києві Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, в жому зазначалося, що Свято-Олександро-Невська 
парафія з часу реєстрації у 2001 році виявила бажання відбудувати одноіменний 
храм, який був зруйнований у 1936 році. 10 червня 2015 року був отриманий 
дозвіл Д03-0047 Київради на розробку технічної документації щодо відведення 
земельної ділянки за адресою: проспект Перемоги, буд. 73-Б. Впродовж 2016-2018 
років, під час відсутності настоятеля парафії Йосифчука М. Я., який неоднаразово 
перебував в зоні АТО, як військовий священик - капелан, парафія зіткнулась з 
бюрократичною тяганиною Департаменту землеустрою і архітектури КМДА, і це



призвело до того, що попередній дозвіл був анульований та втратив чинність, і 
парафія була змушена подати нове клопотання до Київради за номером К-28548 
від 9 грудня 2016 року.

Після чергового повернення настоятеля парафії з АТО в травні 2018 року, 
було отримано інформацію, що відбудова храму Свято-Олександро-Невського 
неможлива через відсутність його в детальному плані, при цьому причиною було 
«заперечення можливості добудови до існуючої каплиці храму площею 200 кв. м. 
із загальної площі земель запасу близько 1000 кв. м., нібито через претензії аж 
трьох мешканців мікрорайону». Було не тільки проігноровано позицію 4091 
жителів мікрорайону Галаган, і, зокрема, поквартирні підписи жителелів будинків 
за адресою: просп. Перемоги, буд. 71/2, 73/1, вул. Горбачова 4/2 і вул. Кулібіна, 5, 
які межують з храмом. Крім того, парафія отримала історичну довідку про храм з 
церковним будинком від ГУ Охорони культурної спадщини КМДА (2003 рік), 
містобудівної ради при Головному Управлінні містобудування та архітектури 
(2004 рік), неодноразові звернення народних депутатів України, депутатів 
Київської міської ради та підтримку жителів мікрорайону Галаган з періоду з 2003 
року по 2018 рік.

Документи з 2004 року знаходяться в Департаменті містобудування та 
архітектури, проте, »ані районний архітектор, ані директор КО «Інститут 
Генерального плану м. Києва» не внесли пропозиції парафії для розгляду і не 
повідомили про розгляд даного питання на комісії та сесії Київради, яка відбулась 
20 грудня 2017 року.

Жителі мікрорайону Галаган ще в 2014 році дійсно ставили питання 
влаштування зеленого скверу площа 7000 кв. м/0.70 га/ біля колишнього будинку 
культури ім. М. Горького (зруйнований в 2015 році), проте незважаючи на 
протести мешканців, громадських активістів замість скверу був побудований 22- 
ти поверховий житловий будинок.

Йосифчук М. Я. звернувся до громадської ради підтримати звернення до 
Київської міської ради відносно розгляду на черговій сесії Київради внесення змін 
в «Детальний план території в межах проспекту Перемоги та залізничної колії у 
Святошинському районі в м. Києві» з врахуванням добудови приділу 
св. Олександра з кімнатами недільної школи Свято-Олександро-Невської парафії 
УПЦ КП згідно розробленого проекту землеустрою та підписів жителів 
мікрорайонів Галагани і Нивки.

Голова громадської ради виніс на голосування звернення від громадської ради 
про підтримку зазначеного звернення до Київської міської ради.

Результати голосування:
За-27 ,
Проти -  0,
Утрималися -1.

УХВАЛИЛИ: Підтримати звернення Свято-Олександро-Невської парафії в 
м. Києві Української Православної Церкви Київського Патріархату до Київської 
міської ради відносно розгляду на черговій сесії Київради внесення змін в 
«Детальний план території в межах проспекту Перемоги та залізничної колії у 
Святошинському районі в* м. Києві» з врахуванням добудови приділу



св. Олександра з кімнатами недільної школи Свято-Олександро-Невської парафії 
УПЦ КП згідно розробленого проекту землеустрою.

ВИСТУПИВ: Чернецький М. В., який запропонував всім бажаючим членам 
громадської ради прийняти участь у форумах - практикумах «Громадський 
бюджет. Секрет успіху», що відбудуться в райдержадміністраціях міста Києва. 
Захід проводиться в спільній взаємодії з Департаментом суспільних комунікацій 
КМДА, робочою групою з інформаційної кампанії, Міською робочою групою з 
питань громадського бюджету, Громадською бюджетною комісією та за 
підтримки Київської громадської платформи і Секретаріату Київради.

Г олова

Секретар

М. Чернецький 

К. Батуревич



Список членів Громадської ради, які були присутні на засіданні 
громадської ради при Святошинській районній в  місті Києві державній

адміністрації

м. Київ

1. Агеєв Андрій Олексійович

2. Батуревич Катерина Ігорівна
3. Бережний Володимир Павлович

4. Бовтун Наталія Миколаївна
5. Болдирєва Наталія Григорівна

6. Головач Дмитро Миколайович
7. Дворнікова Марина Ігорівна
8. Дмитренко Юлія Ваперіївна
9. Дунаєв Денис Сергійович

ю. Єфремов Дмитро Сергійович 
її. Єфремова Олена Дмитрівна

12. Жук Лариса Вікторівна
13. Захарченко Віктор Григорович
14. Йосифчук Микола Ярославович

15. Йосифчук Михайло Ярославович

16. Махніцький Андрій Васильович
17. Мітюк Анатолій Іванович
18. Наруцька Тетяна Василівна
19. Недбайло Олександр Борисович

20. Овечко Максим Олегович
21. Потопальський Олександр 

Володимирович

22. Рибаченко Тарас Петрович
23. Роговець Ніна Леонідівна
24. Савченко Ірина Володимирівна

25. Сергійчук Світлана Василівна

26. Сова Світлана Миколаївна
27. Тимошеико Петро Олексійович

31.05.2018

ЖЕ



28. Тодоренко Тетяна Валеріївна
29. Топоренко Дмитро Петрович

30. Торохтій Земфіра Чингізовна
31. Туманова Катерина Сергіївна
32. Фокін Валентин Олександрович

33. Чернецький Микола Владиславович

34. Якименко Наталія Миколаївна
35. Янчук Ірина Станіславівна


