
Протокол NЬ 3

засiдання громадськоi ради (далi ГР)

ПРИ СвяТошинський районнiй в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ

Мiсце проведення : актова з€Lла Святошинськоi РДА

Щата проведення: 20.06 .20l7p.

Час проведення: 16:З0.

Присутнi: члени ГР в кiлькостi 20 осiб.

Порядок денний
1. Звiтування KoMiTeTiB про проведену роботу.2, Розгляд заяв.
з. Рiзне.

Голосували: ((за) - одноголосно.
Вирiшили: Затвердити запропонований порядок денний та продовжити
роботу у вiдповiдностi до нього.

По першому питанню:

Слyхали: голiв та заступникiв KoMiTeTiB:
- З питань розвитку промисловостi, споживчого ринку, торгiвлi,
пiдприсмництва та охорони працi.
-З питань }ККГ, транспорту, комун€шьного майна, благоустрою та екологiТ.
-З питань охорони здоров'я, соцiального захисту населення.
-З питанъ освiти, культури, духовностi, справ дiтей, ciM'T, молодi, спорту та
гендерноi полiтики.
-З питань мiсцевого самоврядування та зв'язкiв з громадськiстю"
-З питань охорони |ромадського порядку, пiдтримки сил АТО,
Волонтерсъкого руху, взаемодii з правоохоронними органами та з питань
протидii корупцiТ,
якi надали в письмовому виглядi звiти KoMiTeTiB за2 квартал 2017 piK.

Вирiшили: Прийняти iнформацiю до уваги.
<за> - 20
<проти>> - 0
(утрим€Lлись>- 0.

По другому питанню:
Cg"y С.М, яка над€Lла на ознайомлення звернення ГО <Спадщина

предкiв>, з проханням пiдтримки ГО з питання реалiзувати в



святошинському районi м. Кисва спiльний iнновацiйний культурно-
просвiтницький проект ЦЕНТР РOЗВИТкУ ТАЛАНТIВ "IННоВАЦIЯ".

Агеева А.о. - заступника голови ГР, який надав на ознайомлення
звернення колективу ТОВ Брест Литовсъкий з питання допомоги розробки
единого архiтектурного рiшення фасадiв будiвель i примiщень, якi
знаходяться за адресою: пр-кт. Перемоги 100.

ЯНЧУК I.C.- Члена ГР, яка надала на ознайомлення звернення ГО
ДОПОМОГи Та сприяння дiтям-iнвалiдам з дитинства "L{еребрал" з питання
вiдсутностi нормального примiщення у своеi дiяльностi та не можливостi
проведення повноцiнноi роботи громадськоi органiзацii.

Нiкулъшина Д.о., .u.ipo.ro"yBaB пiдтримати Bci звернення та
проголосувати за них разом.

Пропозицiя була пiдтримана.

ВИРiШИЛИ: ПРийняти iнформацiю до уваги та направити Bci звернення до
вiдповiдних iнстанцiй.

<за> - 20
<проти> - 0
(утримttлись>>- 0.

Голова громадськоi ради

Секретар |ромадськоi ради

Д.О. Нiкульшин

О.Л. Зозуля


