
ПРОТОКОЛ № 8

засідання я громадської ради при Святошинській районній в місті Києві
державній адміністрації

м. Київ 22.11.2021

Місце проведення: Святошинська районна в місті Києві державна
адміністрація (зала засідань СРДА просп. Перемоги, 97, II поверх)

Дата проведення: 22.11.2021

Час проведення: 16:30

Присутні: 18 обраних членів громадської ради при Святошинській районній в 
місті Києві державній адміністрації, у тому числі 12 в ZOOM (реєстрація 
додається).

Відповідно до п. 22 Типового положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 
№ 996 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. 
№ 353 та враховуючи епідемічну ситуацію внаслідок COVID-19 та з 
дотриманням правил, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2» 22.11.2021 проведено восьме засідання громадської ради.

СЛУХАЛИ:
Агеєва А. О., голову громадської ради при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації, який відкрив засідання і запропонував 
затвердити порядок денний, що був розісланий в групі Вайбер на обговорення 
заздалегідь та всіма узгоджений.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18 
«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний:

1. Звіт по комітетах за 2021 рік. Обговорення про підсумки роботи за даний 
період;

2. Обговорення та пропозиції до нового складу ГР;



3. Рекомендації щодо подання кандидатів від діючого складу ГР до 
ініціативної групи по формування ГР наступної каденції;

4. Розгляд та затвердження стратегії розвитку Святошинського району за 
пропозиціями ГР;

5. Різне

Г. По першому питанню порядку денного: Звіт по комітетах за 
2021 рік. Обговорення про підсумки роботи за даний період

СЛУХАЛИ:
Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка зазначила, що станом на 
22.11.21 звітність подана лише двома комітетами - комітет з питань освіти, 
науки, сім’ї, молоді та спорту, культури, туризму, охорони культурної 
спадщини та духовності та комітету з питань комунальної власності, 
містобудування, житлово-комунальної інфраструктури та благоустрою.

ВИСТУПИЛИ:

Наруцька Т.В. -  голова комітету з питань освіти, науки, молоді та спорту, 
культури, туризму, охорони культурної спадщини та духовності, яка 
звітувалася про роботу комітету за 2021 рік.

Вишняк О .Я. -  заступника голови комітету з питань комунальної власності, 
містобудування, житлово-комунальної інфраструктури та благоустрою, яка 
звітувалася про роботу комітету за 2021 рік.

Сова С.М., заступник голови громадської ради, яка встановила термін подання 
звітності іншими комітетами до 30.11.21.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

Для узагальнення роботи ГР при Святошинській РДА за 2021 рік встановити 
термін подання звітності до 30.11.21.

2. По другому питанню порядку денного: Обговорення та пропозиції до 
нового складу ГР



СЛУХАЛИ:

Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка зазначила про необхідність 
введення до кандидатів членів ГР нової каденції нових ГО та визначення зі 
своїми кандидатурами.

ВИСТУПИЛИ:
Топоренко Д.П. -  голова комітету з питань охорони здоров’я та соціального

*

захисту населення, який зазначив про недостатній рівень роботи комітету з 
питань запобігання і протидії корупції, моніторингу діяльності правоохоронних 
органів, допомоги учасникам АТО та волонтерського руху внаслідок низької 
активності його членів.
Було запропоновано зустрітися з представниками АТО Святошинського району 
з метою залучення їх представників з активною громадянською позицією до 
роботи ГР нової каденції

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:
Доручити Топоренку Д.П. зустрітися с представниками АТО Святошинського 
району з метою залучення їх представників з активною громадянською 
позицією до кандидатів у вибори ГР нової каденції.
Усім іншим членам ГР -  надати пропозиції щодо кандидатів до ГР нової 
каденції та визначення зі своїми кандидатурами.

3. По третьому питанню порядку денного: Рекомендації щодо 
подання кандидатів від діючої ГР до ініціативної групи по формуванню 
нового складу ГР.

СЛУХАЛИ:
Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка довела до присутніх, що 
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» (зі змінами) з метою сприяння участі громадян в управлінні 
державними справами, здійснення громадянського контролю за діяльністю 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації зі складу ГР 
необхідно надати кандидатури для включення в ініціативну групу для



формування складу громадської ради при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації нової каденції.

ВИСТУПИЛИ:

Вегера A.B., секретар громадської ради, яка запропонувала включити до складу 
ініціативної групи кандидатури - голови громадської ради Агеєва А. О. та 
заступника голови громадської ради Сову С.М., враховуючи досвід роботи в 
ініціативних групах в попередніх каденціях.

Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка запропонувала включити 
до складу ініціативної групи кандидатури -  голови комітету з питань освіти, 
науки, молоді та спорту, культури, туризму, охорони культурної спадщини та 
духовності Наруцької Т.В. та заступника голови комітету з питань комунальної 
власності, містобудування, житлово-комунальної інфраструктури та 
благоустрою Вишняк О.Я.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18 

«проти»- 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:
Запропонувала включити до складу ініціативної групи наступні кандидатури:

1. Агеєв А.О;
2. Сова С.М.;
3. Наруцька Т.В.;
4. Вишняк О.Я.

4. По четвертому питанню порядку денного: Розгляд та
затвердження стратегії розвитку Святошинського району за пропозиціями ГР.

СЛУХАЛИ:
Вегеру A.B., секретаря громадської ради, яка зазначила, що пропозиції до 
стратегії розвитку Святошинського району надали лише чотири особи з 
загального складу ГР.

ВИСТУПИЛИ:
Сова С.М., заступник голови громадської ради, яка встановила термін подання 
пропозицій до стратегії розвитку Святошинського району до 30.11.2021.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18



«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

Подовжити термін подання пропозицій до стратегії розвитку Святошинського 
району до 30.11.21.

5. По п’ятому питанню порядку денного: Різне.

СЛУХАЛИ:
Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка, з метою більш ефективної 
роботи ГР, запропонувала опрацювати питання функціонування при 
Святошинській РДА консультативно-дорадчих органів, комітетів та робочих 
груп для включення в них представників ГР.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ: Секретарю ГР Вегері A.B. , за інформацією, отриманою від РДА 
Святошинського району, на наступне засідання ГР підготувати список 
консультативно-дорадчих органів, комітетів та робочих груп, які функціонують 
при районній адміністрації.

Голова

Секретар

Андрій АГЕСВ

Аліна ВЕГЕРА


