
Протокол NЬ 1

засiдання громадськоi ради (далi ГР)

при Святошинський районнiй в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Мiсце проведення : депутатсъка зала Святошинськоi РЩА

Щата проведенняз 2З.03.20 1 7р.

Час проведення: 17:00.

Присутнi: члени ГР в кiлъкостi 20 осiб

Порядок денний

1.

2.
aJ.

Затвердження звiту ГР за 2016 prK.
Затвердження плану ГР на 2017 piK.
Рiзне.

Голосували: (за) - одноголосно.
Вирiшили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити

роботу у вiдповiдностi до нього.

По першомy питанню:
Слyхали: Нiкульшина ,Щ.О. , який зачитав ЗВIТ |ромадськоi ради за2016 piK

та запроттонував ухвати його.

Вирiшили: Ухвалити та затвердити ЗВIТ громадськоi ради за2016 piK.

голосчвали:
<за> - 20
<проти> - 0
(утрим€lлисъ>>- 0.

По другому питанню: Нiкульшина Д.О. , який зачитав План громадсъкоi

ради на2017 piK та запропонував ухвати його.

Вирiшили: Ухвалити та затвер дити План |ромадськоi ради на 2017 piK.

голосyвали:
<за> - 20
<проти> - 0
(утрим€Lлись>- 0.



цо третьомч питанню:

Слухали: Патрамансъкого B.I. , якиЙ розповiв про аварiйниЙ пам'ятник по
бiля м. Академмiстечко, про його стан та вiдношення ветеранських
органiзацiй, щодо його вiдновлення або замiни.

Вирiшили: Провести правлiння гр, для бiлъш детЕчIьного вивчення та
запросити посадових осiб, якi безпосередньо задiянi в цьому питанi.

СЛvХаЛИ: ТТТеВЧенко О.В. , який розповiв про необхiднiстъ проведення
навчаJIьНих ceMiHapiB для керiвникiв оСББ, та запропонував провести даниiт
захiд в найближчий час. f

Вирiшили: Звернутись до рдА, з проханняМ надати примiщення для
проведення ceMiHapy на З0.0З.2017р.

слухали: Нiкульшина д.о., який запропонував членам гр провести
суботник спiлъно з РЩА до дня довкiлля у районi.

Вирiшили: Провести суботник в Святошинському районi, та провести
робочу зустрiч з начuLлъником благоустроЮ, для вирiшен я цього питання.

Слухали: Рибаченка т.п., який запропонував на вище вк€вану зустрiч,
пiдготувати питання до керiвника благоустрою, щодо виконання планiв
вiддiлу та можливостi дол)п{ення членiв ГР до спiльноi роботи.

олосчвали: п м питанням ого по
<<за> - 20
<проти> - 0
(утримапись>- 0.

Голова |ромадсъкоТ ради

Секретар |ромадськоi ради

Д.О. Нiкульшин

О.Л. Зозуля


