
ПРОТОКОЛ №  13 
засідання громадської ради 

при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

м. Київ «26» вересня 2016 року

На засіданні Громадської ради присутні 21 член Громадської ради. 
Громадська рада повноважна приймати рішення з усіх питань.

У засіданні Громадської ради взяли участь голова Печерської 
райдержадміністрації М артинчук С.О., керівник апарату Печерської РДА 
О.П. Донець та начальник відділу з питань внутріш ньої політики та зв ’язків з 
громадськістю і ЗМІ Печерської райдержадміністрації Печерська К.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. П ідготовка до опалювального сезону 2016-2017 р;
2 Результати реформи житлово-комунального господарства району, 

проблеми меш канців гуртожитків та шляхи їх вирішення;
3. Про результати проведення антикорупційної експертизи проекту 

розпорядження П ечерської районної в місті Києві державної адміністрації 
«Про погодження щ омісячної плати за навчання дітей в дитячих музичних 
школах № №  4 ім. Д. Д. Ш остаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста 
Києва на 2016 - 2017 навчальний рік»

4. Щодо погодження проекту розпорядження Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації «Про затвердження положень про комісію з 
питань евакуації при Печерській районній в місті Києві державній 
адміністрації та приймальний евакуаційний пункт»

5. Різне (про громадський бюджет (бюджет) участі в Печерському районі 
міста Києва)

Відкрив засідання Голова Громадської ради Почтовий B.C., який 
проінформував про достатній рівень дисципліни, наявність кворуму та 
запропонував регламент доповідачів до 15 хв., включаючи обговорення, 
а також привітав іменників -  членів Громадської ради.

За регламент засідання проголосували одноголосно.

По першому питанню слухали:
Кабанова О.В. -  головного інженера КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Печерського району», який доповів про 
стан підготовки до опалювального сезону 2016-2017 року;

Голова П ечерської райдержадміністрації Сергій М артинчук підвів 
підсумки підготовки до опалювального сезону, повідомив про те, що 
Печерський район на 65% обладнаний теплолічільниками та запевнив 
громадськість, що у разі пониження середньодобової температури нижче 8 
градусів, протягом трьох діб в помешканнях печерян буде ввімкнено 
опалення. В цому році під час ожеледиці буде використано посилковий 
матеріал «Біш офіт» замість солі, особливо у паркових зонах. До зимового 
періоду підготовлено 24 одиниці техніки. Всі трактористи мають кімнати



відпочинку, обладнані всіма необхідними побутовими приладами. Також, 
Сергій М артинчук відповів на численні питання членів Громадської ради та 
присутніх і надав доручення головному інженеру Кабанову О.В. в тижневий 
термін здійснити ізоляцію труб на горищі за адресою: вул. Анрі Барбюса,5.

Чекштуріна Т.М. -  голова комісії з питань житлово-комунального 
господарства; містобудування; архітектури та землекористування; охорони 
навколишнього середовищ а, яка доповнила доповідь Кабанова О.В. стосовно 
підготовки до опалювального сезону та повідомила, що члени її комісії 
(Ластовченко О.М., Яковенко Г.О.) не змогли досягнути співпраці з 
керівниками Ж ЕДів з приводу актів по підготовці будинків до зими. 
По даному питанню відреагували голова Печерської райдержадміністрації та 
голова Громадської ради, який запропонував по цьому питанню звертатися 
безпосередньо до нього або його заступників. А також, Чекштуріна Т.М. 
зачитала проект рішення Громадської ради.

Вирішили: Прийняти інформацію до відома.
- просити керівництво РДА сприяти виконанню пункту 6 Закону 

України «Про органи самоорганізації населення» та рішення 
Київради щодо контролю за якістю надання житлово-комунальних 
послуг та виконанням ремонтних робіт;

- просити керівників органів самоорганізації населення в межах своїх 
повноважень забезпечити контроль за якістю надання житлово- 
комунальних послуг та виконанню ремонтних робіт, зокрема 
підготовкою до опалювального сезону;

- контроль за виконанням покласти на профільну комісію;
- розмістити на офіційному інтернет-порталі Печерської РДА 

інформацію  про порядок зняття показників засобів обліку теплової 
енергії.

Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

По другому питанню слухали:
Перехрест Н.В. -  в.о. начальника управління Ж КГ та будівництва щодо 

результатів реформи житлово-комунального господарства району, проблем 
мешканців гуртожитків та шляхів їх вирішення, яка проінформувала, що в 
Печерському районі працюють консультативні пункти для мешканців за 
адресою: вулиця М осковська, 37/2 та М ар’яненка, 7 та наглядова рада при 
управлінні Ж КГ та будівництва.

Також Перехрест Н.В. надала змістовні відповіді стосовно приватизації 
кімнат у гуртожитках.

Вирішили: інформацію прийняти до відома.
Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.



По третьому питанню слухали:
Голову комісії з питань експертизи нормативно-правових актів діяльності 
органів виконавчої влади, запобігання і протидії корупції Тройчука Р.Д., який 
повідомив про виконання Постанови Кабінету М іністрів від 03 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації держ авної політики» та зазначив, що під час проведення 
антикорупційної експертизи проекту розпорядження «Про погодження 
щомісячної плати за навчання дітей в дитячих музичних школах №№  4 ім. Д. 
Д. Ш остаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста Києва на 2016 - 2017 
навчальний рік» корупціогенних факторів у нормативно-правових актах не 
виявлено, вищ езазначений проект нормативно-правового акту не потребує 
змін і доповнень і повністю відповідає вимогам антикорупційного 
законодавства, а також надав інформацію щодо проекту розпорядження 
Печерської районної в місті Києві держ авної адміністрації «Про 
затвердження положень про комісію з питань евакуації при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації та приймальний евакуаційний 
пункт».

Вирішили: Згідно експертного висновку за результатами проведеної
антикорупційної експертизи погодити проект розпоряджень «Про 
погодження щ омісячної плати за навчання дітей в дитячих музичних 
школах № №  4 ім. Д. Д. Ш остаковича, 9, 10, 27, 28 Печерського району міста 
Києва на 2016 - 2017 навчальний рік» та погодити проект розпорядження 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації «Про 
затвердження положень про комісію з питань евакуації при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації та приймальний евакуаційний 
пункт»

Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

З різних питань слухали:
Ружанську В.М. -  першого заступника голови Громадської ради, яка 

повідомила про оперативну роботу відділу по контролю за благоустроєм 
Печерської райдержадміністрації.

Ластовченко О.М. та Чекш туріна Т.М. повідомили про громадській 
бюджет (бюджет участі) у Печерському районі міста Києва та створену 
комісію, відповідним розпорядженням Печерської РДА від 20.09.2016 №492.

Наприкінці засідання голова Громадської ради Почтовий B.C. 
подякував всім присутнім за плідну роботу, а також переніс прийняття 
рішення по заяві Чекш туріної Т.М. стосовно виходу зі складу Громадської 
ради за власним бажанням на н г-------------- !---------

Секретар

Голова Громадської ради

Г.Яковенко

В. Почтовий


