
Протокол №  4 

засідання громадської ради (далі ГР) 

при Святошинський районній в місті Києві державної адм ін істрац ії

Місце проведення : актова зала Святошинської РДА 

Дата проведення: 21.09.2017р.

Час проведення: 17:00.

Присутні: члени ГР в кількості 19 осіб.

Порядок денний

1. Щ одо проведення інформаційно-роз’ясню вальної роботи серед 
інститутів громадянського суспільства, молоді та громадськості 
Святошинського району міста Києва стосовно питань євроатлантичної 
інтеграції України та співробітництва України з РІАТО.
2. Щ одо Європейського тижня місцевої демократії.
3. Щ одо делегування членів ГР по створенню ініціативної групи з 
підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при 
Святошинський районній в місті Києві державній адміністрації.
4. Різне.

Голосували: «за» - одноголосно.
Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити 
роботу у відповідності до нього.

По першому питанню:

Слухали: Агеєва А.О., Нікульшина Д.О., , щодо проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи серед інститутів громадянського суспільства, молоді 
та громадськості Святошинського району міста Києва стосовно питань 
євроатлантичної інтеграції України та співробітництва України з НАТО.

Вирішили: Прийняти інформацію до роботи.
Голосували:
«за» - 18 

«проти» - 0 
«утримались»- 0.

По другому питанню:



Сову С.М, щодо Європейського тижня місцевої демократії. Запропоновоно 
долучитися до проведення запланованих заходів та лекцій (воркшопів) з 
питання громадського бюджету.

Пропозиція була підтримана.

Вирішили: Прийняти інформацію до роботи.
«за» - 18 
«проти» - 0 
«утримались»- 0.

По третьому питанню:
Нікульшина Д.О., голову громадської ради, який довів до присутніх 
інформацію про засідання правління громадської ради, на якому було 
розглянуто питання щодо створення ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів для формування складу громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

На засіданні правління громадської ради було запропоновано:
- визначити кількісний склад ініціативної групи;
- включити в ініціативну групу 6 кандидатур - від дію чої громадської ради. 

На засіданні ГР до обговорення долучились всі присутні.

Запропоновано надати рекомендації Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації щодо кількісного складу ініціативної групи у 
кількості 11 осіб.

Голосували:
«за» - 19 
«проти» - 0 
«утримались»- 0.

Далі запропонував надати пропозиції щодо персонального складу 
ініціативної групи.

Надійш ла пропозиція голосувати поіменно чи одразу за всіх кандидатів 
від ГР.

Голосували за всіх одразу:
«за» - 1 4 .
«проти» -2 
«утримались»- 3.

Після обговорення вирішили, проголосувати одразу за шість кандидатів, а 
саме:
Агеєва А.О., Йосифчука М.Я., Назаренка С.І., Рибаченка Т.П., Слободича 
A.B., Ш евченка О.В.



Голосували:
«за» - 1 6 .
«проти» -0 
«утримались»- 3.

Вирішили: Підготувати та надіслати листа до Голови Святош инської 
райдержадміністрації з пропозицією щодо кількісного складу ініціативної 
групи у кількості 11 осіб, з них 6 делегатами від ГР для розгляду та 
затвердження відповідним розпорядженням.

По четвертому питанню:

Нікульшина Д.О., який надав на ознайомлення звернення по різним 
питанням, які були підготовлені на правлінні ГР та запропонував 
проголосувати за них разом.

Пропозиція була підтримана.

Вирішили: Прийняти інформацію до уваги та направити всі звернення до 
відповідних інстанцій.

«за» - 19 
«проти» - 0 
«утримались»- 0.

Щ одо звернення по вирішенню питання недопущення блокування проїздів у 
приватному секторі по вул. Обухівській вирішили створити робочу групу з 
представників ГР (Нікульш ина Д.О., Ш евченка О.В., Гринь О.В., Сови С.М.) 
та запросити у робочу групу представників управлінь РДА.

Голосували:
«за» - 19.
«проти» -0 
«утримались»- 0.

Вирішили: Створити робочу групу для вирішення питання недопущення 
блокування проїздів у приватному секторі по вул. Обухівській.

Голова громадської ради

Секретар громадської ради


