
Протокол № б '

засідання громадської ради при Голосіївській районній в місті Києві

державній адміністрації

22 червня 2020 р. актова зала, №3-ій поверх РДА

(пр-т Голосіївський, 42)

Присутні: 19 членів Громадської ради 

Запрошені:

Садовой С.М. -  голова Голосіївської РДА 

Дунаєвська С.А. -  керівник апарату Голосіївської РДА

Пушина В.П. -  начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю.

Слухали:

Садовой С.М. розповів, стосовно планування Програми соціально-економічного 
розвитку міста Києва на 2021 рік.

Головуючий: необхідно обрати секретаря засідання.

Запропоновано обрати Цикаленко Т.В.

Голосували:

«За» - 19 голосів «Проти» - 0 голосів «Утрималися» - 0 голосів 

Вирішили: обрати секретарем засідання Громадської ради Цикаленко Т.В.

Головуючий: необхідно затвердити порядок денний.

Пропонується наступний порядок денний:

1. Поточна ситуація в закладах загальної, середньої та дошкільної освіти, яка 
склалась під час карантину Соуісі- 19. Плани з підготовки закладів освіти 
до нового навчального року.

2. Про хід виконання робіт з капітальних вкладень, інформує управління 
капітального будівництва Голосіївської РДА.



3. Створення робочої групи по контролю за виконанням бюджету з 
капіталовкладень.

4. Обговорення Генерального плану міста Києва.

5. Про діяльність громадської ради під час карантину С о\ід  -19, співпраця з 
органами державної влади.

Голосували: щодо затвердження порядку денного

«За» - 19 голосів «Проти» - 0 голосів «Утрималися» - 0 голосів

Вирішили: затвердити порядок денний.

1. Поточна ситуація в закладах загальної, середньої та дошкільної освіти, 
яка склалась під час карантину С о у іс і-  19. Плани з підготовки закладів 
освіти до нового навчального року.

Слухали:
Начальник управління освіти -  Галина Полторак ознайомила з ситуацією в 
закладах загальної, середньої та дошкільної освіти, яка склалась під час 
карантину С о у іс і -  19, а також поділилась планами з підготовки закладів освіти 
до нового навчального року.
Данилейко М.В. запитав стосовно забезпечення антисептичними засобами 
навчальні заклади.

Відповідь Полторак : 100% забезпечено.

2. Про хід виконання робіт з капітальних вкладень, інформує управління 
капітального будівництва Голосіївської РДА.

Слухали:

Начальник управління будівництва та архітектури -  Сергій Шостацький розповів 
про хід виконання робіт з капітальних вкладень.

3. Створення робочої групи по контролю за виконанням бюджету з 
капіталовкладень.



Слухали:

Головуючий вніс пропозицію, щодо створення профільної комісії з 
рекомендаціями до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 
2021 рік. Запропоновано: Леонтьев І., Татарчук-Гірфанова Н., Терентьев В., 
Цикаленко Т., Широкова О., Семенова А.

Семенова А. запропонувала щодо внесення пропозицій до 01.08.

Голосували:

«За» - 19 голосів «Проти» - 0 голосів «Утрималися» - 0 голосів 

Вирішили:
Затвердити профільну комісію.

4. Обговорення Генерального плану міста Києва.
Слухали:
Янчук В. та Дюжев С.А. надали роз'яснення, щодо містобудівних умов та 
Генерального плану міста Києва. Головуючий запропонував створити експертну 
групу. Головою запропонували Янчук В. та членами:
Прохорчук О., Семенова А., Цикаленко Т., Корольонок С., Дюжев С.,
Василевич О., Петруха Д., Омельченко О.

Голосували:

«За» - 19 голосів «Проти» - 0 голосів «Утрималися» - 0 голосів 

Вирішили:

Затвердити експертну групу.

5 . Про діяльність громадської ради під час карантину С о у іс і -1 9 ,  

співпраця з органами державної влади.

Слухали:

Головуючий розповів про співпрацю із Всеукраїнською благодійною 
організацією "Турбота про літніх в Україні" та надання допомоги соціально



незахищеним верствам населення у Голосіївському районі під час карантину 
С о у іс і  - 1 9 .

Голова Громадської ради 

при Голосіївській РДА 

Секретар засідання Громад 

при Голосіївській РДА

Леонтьев І.В.

Цикаленко Т.В.


