ПРОТОКОЛ № 7
засідання громадської ради при Святошинській районній в місті Києві
державній адміністрації (далі -громадська рада)
м. Київ

23 травня 2019 року

Місце проведення: Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(просп. Перемоги, буд. 97, сесійна зала)
Дата проведення: 23.05.2019
Час проведення: 14.00
Присутні: члени громадської ради у кількості 30 осіб (список реєстрації
додається)
Відсутні: 5 осіб
Засідання громадської ради відкриває голова громадської ради Чернецький М. В.
СЛУХАЛИ: Чернецького М. В., який запропонував поставити на голосування
наступний порядок денний:
1.
2.
3.

Про діяльність комітетів громадської ради.
Розгляд звернень, що надійшли до громадської ради.
Різне.

Результати голосування:
За - 26,
Проти - 0,
Утрималися -4.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання громадської ради при
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації з трьох питань.
СЛУХАЛИ : Рибаченка Т.П., який заявив, що в оприлюдненому попередньому
протоколі засідання громадської ради від 28 лютого 2019 року міститься помилка,
оскільки невірно вказано порядок виступу Рибаченка Т. П. та в одному із
голосувань не вірно враховано його голос не «Утримався», а «Проти». Протягом
виступу Рибаченко Т. П. неодноразово ухилявся від теми обговорення,
використовував у своєму виступі некоректні, образливі вирази в бік деяких членів
громадської ради чим порушував Регламент.
Голова громадської ради зробив виступаючому зауваження стосовно його
висловів та попередив виступаючого дотримувати регламенту роботи громадської
ради, однак Рибаченко Т. П. не зважав на зауваження голови.
ВИСТУПИВ:Чернецький М.В. з питанням обговорення некоректної поведінки
члена громадської ради та запропонував членам громадської ради підтримати
шляхом голосування висловлення зауваження Рибаченку Т. П. та дотримуватися
вимог пунктів 6.19, 6.20 регламенту, в якому зазначено, що виступаючий не
повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своєму

виступі некоректні, образливі вирази. Якщо виступаючий, не звертає уваги на
попередження головуючого, продовжує порушувати вказані норми, то
головуючий після попередження може позбавити слова цього виступаючого та
далі не надає йому слова на цьому засіданні громадської ради.
Результати голосування:
За - 28,
Проти - 2,
Утрималися -0.
Враховуючи напружену обстановку на засіданні та обуреність громадськості на
неприпустиму поведінку Рибаченко Т. П., якому вже зробили зауваження, і який
продовжував виступ в наведеному вище форматі, деякі члени громадської ради
Наруцька Т.В., Дмитренко Ю. В. та Мітюк А.І. покинули засідання громадської
ради.
СЛУХАЛИ : Рибаченка Т.П,, який продовжив свій виступ та наголосив, що суть
його звернення до громадської ради від 17.08.2018 року щодо освітлення та
безпечної діяльності парку «Інтернаціональний», було, на його думку, не вірно
викладено у направленому зверненні від громадської ради до Київського міського
голови.
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В., звернувся до присутніх та запропонував членам
громадської ради проголосувати чи є задовільним зачитане звернення, що було
надіслане громадською радою до Київського міського голови.
Однак, члени громадської ради висловилися, що надіслане звернення цілком
зрозуміле та змістовне.
Результати голосування:
За - 19,

Проти -1,
Утрималися -7.
Під час засідання до голови громадської ради звернувся Фокін В.О., який після
виступу Рибаченко Т. П., висловив обурення його поведінкою на засіданні та
вирішив вийти з громадської ради, вважаючи що Рибаченко Т. П. створює умови,
які не уможливлюють проведення конструктивних засідань громадської ради,
тому він прийняв рішення та подав заяву на виключення його із членів
громадської ради.
ВИСТУПИВ:Агеєв А.О. зробив зауваження Рибаченку Т.П. щодо його виступу,
зазначивши, що звернення до Київського міського голови було написано
коректно, де була зазначена вірна суть звернення Рибаченка Т.П. Після чого Агеєв
А О. покинув засідання громадської ради.

ВИСТУПИЛА: Сова С.М., яка запропонувала членам громадської ради
розглянути заяву Фокіна В.О. на наступному засідання громадської ради, тим
самим дати час Фокіну В.О. обдумати дане питання.
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В. виніс на голосування питання розгляду заяви
Фокіна В.О на наступному засіданні громадської ради.
Результати голосування:
За - одноголосно.
ІЛІо першому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Йосифчук М.Я., який розповів., що нещодавно був в місті
М ар’їнка Донецької області, яке розташоване на лінії зіткнення в районі
проведення АТО/ООС, де з 2014 року проходять активні бойові дії. Місто
знаходиться
на
лінії розмежування,
пошкоджено
житловий
фонд,
інфраструктура майже зруйнована, практично припинена діяльність всіх
підприємств, через що багато людей залишилось без роботи та коштів для
існування. Багато сімей, які проживають у місті зазнають матеріальних
труднощів та самостійно не мають можливості оздоровити дітей, через шо
військово-цивільна адміністрація звернулася до громадської ради з проханням,
розглянути питання щодо можливості влітку організувати відпочинок для
40 дітей з малозабезпечених сімей, які проживають на лінії зіткнення з метою
покращення їх емоційного та фізичного стану, ознайомлення з пам’ятками
культури та історії столиці України міста Києва.
ВИСТУПИЛА: Жук Л.В. - голова комітету з питань освіти, науки, молоді та
спорту, яка виступила з пропозицією перебування дітей при загальноосвітніх
навчальних закладах у Святошинському районі в таборах з 9.00 до 18,00, однак
залишається питання перебування дітей після 18.00, оскільки в таборах не
передбачено перебування дітей цілодобово.
ВИСТУПИВ: Головач Д.М., який запропонував членам громадської ради
допомогти родинам з м. Мар’їнки оздоровити дітей, взявши їх до себе додому на
певний період, однак постає питання відповідальності за цих дітей та
можливості це зробити реально.
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В. запропонував направити звернення від
громадської ради до Київського міського голови з проханням вирішити дане
питання на рівні міста,
Результати голосування:
За - одног олосно.
2, По другому питанню порядку денного:
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В. та повідомив, що до громадської ради надійшло
звернення від громадської організації «Громадянський корпус» з пропозицію

висунути одного представника громадської ради до складу Контрольно-ревізійної
г р о м а д с ь к о ї к о м іс ії.

ВИСТУПИЛА: Торохтій З.Ч. повідомивши, що зараз існує процес прийняття
необгрунтованих і неузгоджених рішень депутатами Київради та малоефективна
реалізація громадою м. Києва своїх прав з контролю за законодавчою гілкою
влади. Потрібен контроль, який передбачатиме регулярну звітність депутатів за
свою діяльність перед громадою і включатиме в себе всі сфери життєдіяльності
столиці - від гострих питань сфери комунального господарства до майнових прав
та 'ти~'ач’э благоустрою. Виступаюча запропонувала свою кандидатуру на участь у
Контрольно-ревізійної громадської комісії.
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В., який виніс на голосування кандидатуру
Торохтій З.Ч. як представника громадської ради до складу Контрольно-ревізійної
громадської комісії.
Результати голосування:
За - одноголосно.
ВИСТУГш В: Рибаченко Т.П. з питанням чому не було направлено звернення по
його ініціативі, за яке голосували члени громадської ради на минулому засіданні
23 лютого 2019 року щодо розкрадання коштів по реконструкції парку імені
ген ерала Потапова
ВИСТУПИЛА: Сергійчук С.В. зазначила, що згідно Регламенту громадської ради
п р о е к т и зе ер нень т а додані до них матеріали з питань, що виносяться на розгляд
громадської ради передаються у вигляді проектів ініціаторами до секретаря
громадської ради. Однак, проекту звернення по цьому питанню до громадської
ради від Рибаченко Т. П. не надходило.
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В. зауважив дотримуватися п. 8.2 регламенту та
зв е р н у в с я з п р о п о зи ц іє ю проголосувати про затвердження процедури підготовки
звернень.
Крім того, голова виніс на голосування наступні питання:
ґ ) за н а п р а в л е н н я скарги до Київського міського голови стосовно надання
ін ф о р м а ц ії щ о д о проведення реконструкції парку імені генерала Потапова
т і р о з к р а д а н н я коштів під ч а с проведення реконструкції.
Результати голосування:
За - одн оголосн о.

2) за підготовку проекту звернення виступаючим
Результати ї олосування:
За - 22,
П ро ти - 1,

Утримались - 2.
ВИСТУПИВ: Рибаченко Т. П., який висловився з приводу внесення змін до
проекту порядку денного, який розсилається на електронну адресу членам

громадської ради. Рибаченко Т. ГІ. запропонував розглядати звернення та порядок
денний шляхом створення робочої групи за деякий час до засідання.
Однак, голова громадської ради зазначив, що не бачить перешкод корегування
порядку денного до засідання, для цього необхідно направити свої пропозиції на
електронну адресу секретарю. Після чого виніс на голосування створення робочої
групи для капрацювання проектів відповідей та порядку денного за деякий час до
пповедения
засідання.
л
•
Результати голосування:
За - 7.
Проти -8,
Утрималися -10.
Член громадської ради
громадської ради.

Топоренко

Д.П.

вибачившись

покинув

засідання

ВИСТУПИВ: Рибаченко Т.П. запропонував, щоб засідання громадської ради
відбувалися частіше, а також бажаючі збиралися за один тиждень до засідання та
готували матеріали
ВИСТУПИЛА; Жук Л.В. ініціали зазначити, яка наголосила, що на її думку, ці
питання необхідно вирішувати на засіданні профільного комітету.
ВИСТУПИВ: Головач Д.М., який зробив зауваження Рибаченку Т.П. за його
поведінку на засіданні громадської ради та виступив щодо незадовільної роботи
голови профільного комітету, де ВІН був обраний як член комітету, звіт головою
не підготовлений Крім того, він зазначив, що неодноразова звертався до голови
комітету, однак питання конструктивно не вирішується, також певним чином йде
спотворенн я інформації.
ГолоЕа громадської ради запропонував вирішити питання в рамках комітету.
ВИСТУПИВ: Чернецький М.В. з пропозицією для повноцінної роботи комітетів
збиратися частіше та вирішувати нагальні та конфлікті питання на засіданнях.
ВИСТУПИВ; Рибаченко Т.П., який запропонував створити погоджувальну раду
п ш громадській раді для вирішення нагальних питань.
ВВС^У'^М В: Чернецький М.В. виніс на голосування питання створення
погоджувальної ради.
Результати голосування:
За - 7.
Проти 8,
Утрималася -10
Після голосування,
Иосифчук М. Я.

вибачившись

покинув

засідання

громадської

ради

ВИСТУПИВ: Головач Д.М. нагадав про його звернення на одному із засідань
щодо ситуації незадовільного стану приміщення дитячого клубу «Сокіл»,
заявивши, що Сова С.М. саботує виконання своїх обов’язків та навмисно не
проводить ремонт в клубі та відключила електричну мережу в дитячому клубі
«Сокіл».
В-Я.СТУ-ГЖВ: Чернецький М.В. наголосив, що неодноразово намагався
організувати зустріч Головачз Д.М. та Сови С.М. у голови Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації, однак, сторони конфлікту не
виявили бажання до конструктивного діалогу.
ВИСТУПИЛА; Сова С.М., яка нагадала присутнім, що приміщення клубу було
комісією визнано аварійним. На сьогодні в кошторисі на 2019 рік було
заплановано проведення ремонту приміщення клубу протягом 3 кварталу 2019
року.
ВИСТУПИВ: Г оловач Д.М., який висловив не довіру у вирішенні цього питання
тз нагелесив, що він буде контролювати цю ситуацію та питання відновлення
електроживлення в цьому приміщенні.
ВИСТУПИВ: голова громадської ради Чернецький М. В., який подякував всім
членам громадської ради за участь в обговоренні питання порядку денного, іншим
питань та запропонував проголосувати за закриття засідання громадської ради.
Результати голосування:
Зг - одноголосно.

Секретар

Катерина БАТУРЕВИЧ

Список членів Громадської ради, які були присутні на засіданні
громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній
адміністрації
м. К иїв
1. А геєв А ндрій О лексійович
2. Б атуревич К атерина Ігорівна
3. Береж ний В олодимир П авлович
4. Б овтун Н аталія М иколаївна
5. Б олдирєва Н аталія Григорівна
6. Г оловач Д м итро М иколайович
7. Д ворнікова М арина Ігорівна

8.

Д митренко Ю лія В алеріївна

9. Д унаєв Д енис С ергійович
ю. Є фремов Д м итро Сергійович
11. Є ф рем ова О лена Д м итрівна
12. Ж ук Л ариса В ікторівна
13. Захарченко Віктор Григорович
14. Й осиф чук М икола Я рославович
15. Й осиф чук М ихайло Я рославович
16. М ахніцький Андрій В асильович

17. М ітю к А натолій Іванович
18. Н аруцька Тетян а В асилівна
19. Н едбайло О лександр Борисович
20. О вечко М аксим О легович
21. П отопальський О лександр
В олодим ирович
22. Рибаченко Т арас П етрович
23. Роговець Н ін а Л еонідівна
24. С авченко Ірина В олодим ирівна
25. С ергійчук С вітлана В асилівна
26. С ова С вітлана М иколаївна
27. Т им ош енко П етро О лексійович
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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

