
ПРОТОКОЛ №  11
Засідання громадської Ради при Псчерській районний в місті Києві

Державної адміністрації

м. Київ «ЗО» червня 2016 року

Початок засідання о 16:00
На засіданні Громадської ради присутні 20 членів Громадської ради.
Громадська рада повноважна приймати рішення з усіх питань.

У засіданні Громадської ради взяли участь начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і ЗМІ Печерської 
райдержадміністрації Печерська К.О., начальник управління охорони 
здоров’я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
Гаркуша О.П., Санітарний лікар Державної установи «Київський міський 
лабораторний центр Держсанепідслужби України» відокремленого 
підрозділу Оболонського міжрайонного відділу лабораторних досліджень 
Юн Є.О., громадські активісти Печерського району.

(лист реєстрації додається).

Порядок денний:
1. Стан забезпечення санітарного та епідеміологічного становища

Печерського району.
2. Шляхи реформування закладів охорони здоров’я для задоволення

потреб незахищених груп населення.
3. Різне.
Відкрив засідання Голова Громадської ради Почтовий B.C., який 

проінформував про наявність кворуму та запропонував регламент 
доповідачів до 15 хв., включаючи обговорення до 5 хв., а також привітав 
іменників - членів Громадської ради.
За регламент засідання проголосовало одноголосно.

По першому питанню слухали:
1. Санітарного лікаря Державної установи «Київський міський 

лабораторний центр Держсанепідслужби України» відокремленого 
підрозділу Оболонського міжрайонного відділу лабораторних досліджень 
Юна Е.О., який повідомив про стан забезпечення санітарного та 
епідеміологічного становища Печерського району.

Юн С.О. зазначив всі нагальні проблеми епідеміологічного стану 
району та відповів на запитання активних мешканців Печерського району 
Кльопи О.М., стосовно підготовки до проведення ярмарок та члена 
Громадської ради Ластовченко М.О. щодо регулярності проведення аналізів 
проб повітря та води.

2. Почтового B.C., який виразив занепокоєння відхиленнями 
показників питної води в бюветах, та запропонував звернутися до керівника 
відділу з питань внутрішньої політики та зв ’язків з громадськістю і ЗМІ



Печерської райдержадміністрації Печерської Катерини Олександрівни з 
проханням розмістити доповідь санітарного лікаря Ю на Є.О на офіційному 
сайті адміністрації та в газеті «Вісник Печерян» з метою інформування 
мешканців району про епідеміологічний стан Печерського району.

Також, Почтовий B.C. запропонував звернутися до Кабінету Міністрів 
України з листом від Громадської ради Печерського району про 
стурбованість ходом реформи, яка знищила СЕС та забрала у неї 
повноваження.

Вирішили:
Інформацію санітарного лікаря Юна Є.О прийняти до відома.
Пропозиції Почтового B.C. підтримати. Профільним комісіям 
підготувати відповідні листи.

«за» - 20 «проти»-0 «утримались»-0

По другому питанню слухали:

1. Начальника управління охорони здоров’я Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації Гаркушу О.П., яка доповіла про шляхи 
реформування закладів охорони здоров’я для задоволення потреб 
незахищених груп населення Печерського району.
Гаркуша О.П. відповіла на запитання Кльопи О.М. та Ластовченко М.О. 
стосовно здачі в оренду комунальними закладами своїх приміщень.

2. Почтового B.C., який запропонував профільній комісії звернутися до 
голови Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. з листом про 
скасування Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26 
лютого 2015 року «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я».

3. Бібіка В.А., голову комісії з питань соціального захисту населення; 
охорони здоров’я; охорони праці; обліку та розподілу житлової площі 
Громадської ради при Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації, який підготував інформативну доповідь про те, що турбує 
жителів Печерського району та запропонував продовжити роботу по 
розширенню ланки медичних амбулаторій з сучасною матеріально- 
технічною базою на вулицях Філатова, Івана Кудрі, Саперне поле; внести до 
КМДА пропозиції про обмеження доступу автомобільного транспорту на 
територію району, з розвитком ліній громадського транспорту та створення 
підземних паркінгів; вийти з пропозиціями про залучення коштів приватних 
фондів для придбання матеріалів для щеплень малюкам та для лікування 
хворих на туберкульоз, гепатит та СНІД.

Вирішили:
Інформацію доповідачів прийняти до відома.
Профільної комісії підготувати та направити відповідні звернення.



Комісії з питань соціального захисту населення; охорони здоров’я; 
охорони праці; обліку та розподілу житлової площі провести аналіз 
використання вільних площ медичних закладів Печерського району і 
проінформувати Громадську раду.
«за» -20 «проти» -0 «утримались» -0

З різних питань слухали:

Інформацію Кузнецова A.M. про роботу Координаційної ради, яка проходила 
в Подільському районі міста Києва, та, на який розглядалися три питання: 
«Стратегічна сесія розвитку Подільського району» - мешканці району на 
Facebook зазначили 246 проблем, з яких були вибрані та заслухані близкьо 20 
актуальних проблем, та разом з мешканцями запропоновані шляхи їх 
вирішення; «Зоореформа» - простір вигулу домашних тварин; Патріотичне 
виховання молоді та участь мешканців району в перейменуванні вулиць у 
зв’язку з декомунізацією.

Наприкінці засідання голова ГР Почтовий B.C. зазначив високий 
професійний рівень підготовки засідання Громадської Ради, надав високу 
оцінку команди голови Печерської РДА та щиро подякував начальнику 
відділу з питань внутрішньої політики та зв ’язків з громадськістю і ЗМІ 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Катерині 
Олександрівні Печерській за плідну співпрацю.

Голова Громадської ради

Секретар засідання Т.М. Чекштуріна


