
ПРОТОКОЛ № 8 
засідання Громадської ради 

при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

м. Київ «25» лютого 2016 року
На засіданні Громадської ради присутні 23 члена Громадської ради 

(відомість реєстрації додається). Громадська рада повноважна приймати 
рішення з усіх питань.

У засіданні Громадської ради взяв участь голова Печерської 
райдержадміністрації Мартинчук Сергій Олександрович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Можливості впливу громади на прийняття рішень. Роль ОСН в 
життєдіяльності Печерського району.
Доповідач: голова комісії з питань ЖКХ, містобудування, архітектури та 
землекористування, охорони навколишнього середовища Тетяна Чекштуріна.
2. Забезпечення реалізації державної політики щодо цивільного захисту на 
території Печерського району міста Києва.
Доповідач: член комісії з охорони громадського порядку, надзвичайних 
ситуацій, волонтерського руху та патріотичного виховання Васюк Петро 
Григорович.
3. Ситуація з дотриманням порядку утримання і експлуатації об’єктів 
інфраструктури Печерського району та благоустрою території району. 
Доповідач: виконуючий обов’язки начальника відділу контролю за 
благоустроєм Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
Олексій Марковський.
4. Питання законності розміщення хостелів в житлових квартирах по вулиці 
Старонаводницька, 8, 8-а, 8-6.
Доповідач: заступник начальника управління ЖКГ та будівництва
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Григор'єва Олена 
Петрівна.
5. Про проведення антикорупційної експертизи проекту розпорядження 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації «Про 
затвердження Порядку надання безкоштовного гарячого харчування в 
Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району міста Києва.
Доповідач: голова комісії з питань експертизи нормативно-правових актів 
діяльності органів виконавчої влади, запобігання і протидії корупції Тройчук 
Руслан Дмитрович.
6. Про результати засідання Координаційного комітету громадських рад при 
районних в місті Києві державних адміністрацій 23 лютого 2016 року. 
Доповідач: заступник голови Громадської ради Артем Кузнецов.

Запрошені:
Начальник Печерського РУ ГУ ДСНС України в місті Києві Дривинський 
Петро Петрович.



Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації Масляк Володимир Вікторович. 
Виконуюча обов’язки заступника начальника з благоустрою КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста 
Києва» Коломієць Зоя Борисівна.

Відкрив засідання Голова Громадської ради Почтовий Віталій 
Семенович, який проінформував присутніх про достатній рівень дисципліни, 
наявність кворуму, порядок денний засідання та запропонував регламент 
звіту голів комісій до 5 хвилин.
Рішення прийнято одноголосно. 

По першому питанню слухали:
Начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації Масляка В.В. та начальника 
Печерського РУ ГУ ДСНС України в місті Києві Дривинського П. П., які 
доповіли про державного політику щодо цивільного захисту на території 
Печерського району міста Києва та проінформували членів Громадської ради 
та всіх присутніх про чисельність постраждалих та загиблих за цей час, 
кількість анонімних повідомлень про замінування, а також про проведення 
перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідності до річного плану. 
Надали відповіді на запитання присутніх щодо розташування місць укриття, 
інформація про які розміщена на інтернет-сторінці Печерської 
райдержадміністрації.

Окрім того, проінформували присутніх про те, що питання обстеження 
орендованих приміщень в будинку по вул. Мечникова, 18 , знаходиться на 
контролі в Печерської адміністрації. Доповідачі зауважили про брак 
фінансування структурних підрозділів МНС та ДСНС.
Доповіді Масляка В.В. та Дривинського П.П. додаються до Протоколу.

Окремо заслухали інформацію Олега Хаврука про систему 
Територіальної самооборони Печерського району.

Голова району Мартинчук С.О. надав відповідь О. Хавруку про те, що 
загони самооборони створені та працюють у 6 військових частинах, 
підприємствах, цехах, та запропонував звернутися до прес-центру Печерської 
адміністрації. Окрім цього, головою Печерської райдержадміністрації була 
перевірена робота районного ДНД, за результатами перевірки робота визнана 
незадовільною.
Вирішили: Прийняти інформацію до відома.
Голосували:
«за-23 проти - 0 утримались - 0 
Рішення прийнято.

По другому питанню слухали:
Г олову комісії з питань житлово-комунального господарства; 

містобудування; архітектури та землекористування; охорони навколишнього



середовища -  Тетяну Чекштуріну про можливості впливу громадян на 
прийняття рішень та роль ОСНів в життєдіяльності Печерського району. 
Також, Т. Чекштуріна, на прохання мешканців будинку по вулиці 
В. Васильківській, 35-6, взяла під свій особистий контроль оперативний 
розгляд питання щодо незаконної ліквідації дошкільного навчального 
закладу № 386.

Заступника голови комісії Ластовченко Олександра Михайловича, який 
поінформував присутніх про План зонування території Печерського району, 
про порушення конституційних прав та законних інтересів мешканців 
Печерська в процесі містобудівної діяльності міської влади та запропонував 
прийняти рішення про визнання Зонінгу центральної частини міста Києва 
таким, що не відповідає вимогам Законодавства України у сфері 
містобудівної діяльності і потребує суттєвого перероблення.

Депутата Київської міської ради Діденко Ярослава Олександровича, 
який доповів про проведення слухань з громадою Печерська із цього 
питання, були підготовлені запити та прийняті рішення про проведення та 
обговорення плану Зонінга в органах самоорганізації населення та в 
громадських організаціях Печерського району.

Заслухали небайдужих мешканців Печерська, а саме: Кльопу Олега 
Миколайовича, Королькову Валентину Семенівну, Ситкарьову Ольгу 
Всеволодівну та інших, які запропонували Громаді проголосувати за 
введення мораторій на будівництво на Печерську.

Голова райдержадміністрації Мартинчук С.О. запропонував 
небайдужим мешканцям громади Печерського району міста Києва негайно 
підготувати рішення з обговореного питання та підписні листи до нього; 
зауважив, що достатньо зібрати більше 2000 підписів печерян для винесення 
питання Плану зонування території Печерського району на сесію Київської 
міської ради.
Вирішили: Виконання рішення по питанню Плану зонування території 
Печерського району міста Києва покласти на заступника голови комісії 
Громадської ради Ластовченко О.М. та на Громаду Печерського району міста 
Києва, контроль за виконанням рішення покласти на комісію Громадської 
Ради.
Голосували:
«за-23 проти - 0 утримались - 0 
Рішення прийнято.
По третьому питанню слухали:

Голову Печерської районної в місті Києві адміністрації С. Мартинчука, 
який проінформував ГР та присутніх, про незаконне використання житлових 
квартир для розміщення хостелів, масажних кабінетів тощо. В Печерський 
райдержадміністрації створена робоча група, в яку ввійшли представники 
військкомату, правоохоронних органів, податкової інспекції, 
санепідемстанції, юридичного відділу Печерської адміністрації тощо. 
Власників квартир, які порушили чинне законодавство будуть притягнені 
судом до відповідальності.



Вирішили: Інформацію прийняти до відома.
Голосували:
«за-23 проти - 0 утримались - 0 
Рішення прийнято.

По четвертому питанню слухали:
Виконуючого обов’язки начальника відділу контролю за благоустроєм 

Печерської райдержадміністрації Олексія Марковського, який доповів про 
ситуацію з дотриманням порядку утримання і експлуатації об’єктів 
інфраструктури та благоустрою Печерського району.

Запити мешканців будинку по вул. Мечникова, 9-А стосовно роботи 
магазину «Поляна» та нічного клубу «Гидкий койот», по вул. Мар’яненко,13, 
та по вул. В.Васильківський, 35-Б Марковським О.В. взято під особистий 
контроль.
Вирішили: Інформацію прийняти до відома.
Голосували:
«за» -23 проти - 0 утримались - 0 
Рішення прийнято.

По п’ятому питанню слухали:
Першого заступника Голови Громадської ради Ружанську В.М., яка 

повідомила про виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики». Також, зазначено, що під час 
проведення антикорупційної експертизи проекту розпорядження 
корупціогенних факторів у нормативно-правовому акті не виявлено, 
вищезазначений проект розпорядження не потребує внесення змін та 
доповнень і повністю відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 
Вирішили: Згідно експертного висновку за результатами проведеної 
антикорупційної експертизи, погодити проект розпорядження Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації «Про затвердження Порядку 
надання безкоштовного гарячого харчування в Територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського 
району міста Києва.
Голосували:
«за» -23 проти - 0 утримались - 0 
Рішення прийнято за основу та в цілому.

По шостому питанню слухали:
Заступника голови Громадської ради Артема Кузнецова -  про 

результати засідання Координаційного комітету громадських рад при 
районних в місті Києві державних адміністраціях, яке відбулося 23 лютого 
2016 року в Дарницькому району, та було присвячено патріотичному 
вихованню молоді. Запропонував, всі матеріали стосовно цього питання 
передати до профільної комісіїГромадськоїради.



Вирішили: Інформацію прийняти до відома.
Голосували:
«за» - 23, «проти» - 0, утримались - 0 
Рішення прийнято за основу та в цілому.

З різних питань слухали:
Голову адміністрації Мартинчука С.О., який повідомив про створення 

групи в мобільній версії «Viber», за допомогою якої мешканці Печерська 
мають можливість звертатися до голови району цілодобово!!!

Голова Громадської ради

Секретар Г. Яковенко


