
ЗВІТ

про роботу громадської ради при Святошинській районній в місті Києві
державній адміністрації за 2020 рік

Громадська рада при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним 
для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики.

Громадська рада при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації була утворена на виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), склад якої було 
затверджено розпорядженням Святошинської районної в місті Києві 
державній адміністрації № 208 від 12.03.2020 на підставі протоколу 
установчих зборів із формування нового складу громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації від 27 лютого 
2020 року терміном на два роки.

Згідно з Положенням про громадську раду, затвердженого 
розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державній 
адміністрації № 487 від 29.07.2020 основними завданнями
громадської ради є:

• сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в 
управлінні державними справами;

• сприяння врахуванню адміністрацією громадської думки під час 
формування та реалізації державної політики;

• сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення 
консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та 
реалізації державної політики;

• проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за 
діяльністю адмінітсрації;

• здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних 
матеріалів з питань формування та реалізації державної політики.

Згідно Протоколу № 1 засідання громадської ради при Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації 22.07.2020, яке відбулося з 
затримкою, враховуючи епідемічну ситуацію внаслідок СОУШ-19 та 
дотриманням правил, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 
20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,



спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, було затверджено структуру 
громадської ради - 6 (шість) комітетів по наступним напрямкам:

1. Комітет з питань місцевого самоврядування ,зв'язків з громадськістю, 
ЗМІ, Громадського бюджету, інформаційних технологій, Регламенту і 

організації роботи громадської ради
2. Комітет з питань освіти, науки, молоді та спорту, культури, туризму, 

охорони культурної спадщини та духовності

3. Комітет з питань економічної політики, підприємства та торгівлі.

4. Комітет з питань комунальної власності, містобудування, житлово- 
комунальної інфраструктури та благоустрою

5. Комітет з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

6. Комітет з питань запобігання і протидії корупції, моніторингу 
діяльності правоохоронних органів,допомоги учасникам АТО та

волонтерського руху

Протоколом № 2 засідання громадської ради від 06.08.2020 було 
затверджено річний план роботи громадської ради при Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік, згідно якого 
комітети здійснювали свою діяльність протягом року в рамках епідемічної 
ситуації внаслідок COVID-19 та дотриманням правил, визначених чинним 
законодавством.

• За звітний період громадською радою було проведено засідання 
правління 16.10.2020р., 27.10.2020р., 27.01.2021р., 02.02.2021р.,
19.02.2021р. та 4 засідання членів громадської ради, у тому числі і з 
застосуванням онлайн зв’язку на платформі ZOOM:

• Протокол №1 засідання ГР від 22.07.2020
• Протокол №2 засідання ГР від 06.08.2020
• Протокол № 3 засідання ГР від 29.10.2020
• Протокол № 4 засідання ГР від 25.11.2020

На засіданнях ГР протягом року розглядалися наступні питання:
• Звернення спільноти багатодітних сімей з питання соціального захисту 

щодо забезпечення їх житлом та внесення категорії багатодітних в 
проект розробленої Комплексної міської цільової програми 
забезпечення житлом громадян.



• Звернення мешканців Святошинського району щодо забудови за 
адресою вул. Львівська 18-6 та стану зелених зон Святошина, 
перспектив їх охорони від можливих зазіхань при будівництвах.

• Звернення представника ініціативної групи мешканців будинку № 1 
корпус 1 по просп. Леся Курбаса щодо облаштування ігрового та 
спортивних майданчиків для дітей.

• ї '

• Звернення батьків вихованців музичної школи № 23 та ЗЗСО 
№ 205 щодо наведення громадського порядку біля зазначених 
закладів.

• Розгляд та обговорення питання зміни власника клубу "Бінго".
• Розгляд та обговорення критичної ситуації, що склалася в дитячому 

будинку-інтернаті, вул. Котельникова, 51.

Усі питання були досконало вивчені, за результатами чого 
підготовлено 12 листів на відповідні підрозділи Святошинської районної в 
місті Києві державній адміністрації, Київської міської державної 
адміністрації, Київську міську раду. Поряд з цим, здійснювалися виїзні 
наради з громадою Святошинського району, приймалась участь у засіданнях 
засідань ГР при КМДА, комісій КМДА та КМР.

Найбільш актуальним для району в поточному році постало питання 
зміни власника клубу "Бінго", його цільового призначення, важливість 
збереження культурно-мистецького центру, в якому проводиться більшість 
масштабних заходів. З цього приводу у листопаді (Протокол № 4 від 
25.11.2020) відбулося позачергове засідання громадської ради при 
Святошинській РДА із залученням представників святошинської громади, на 
яке було запрошено очільника району Сергія Павловського, депутатів 
Київради Вікторію Муху, Георгія Ясинського, помічника народного депутата 
України Миколи Тищенка Андрія Пономаренка, голову громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) Богдана Назаренка та представника нового власника - 
регіонального директора ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» Ольгу Акімову. За 
результатами обговорення ГР при Святошинській РДА підготовлені листи 
звернення:

- До керівництва корпорації «АТБ» в частині можливості збереження та 
відтворення Центру культури та мистецтв Святошина і виступити меценатом 
у цій важливій сфері.



- До Київського міського Голови та до Київської міської ради з 
пропозиціями:

1. Можливості викупу приміщення за адресою: проспект Перемоги, 112 
та переведення його в комунальну власність;

2. Надання альтернативного приміщення корпорації «АТБ» в обмін на
* '

частину будівлі за адресою: проспект Перемоги, 112;

3. Представники ініціативної групи активістів Святошинської громади 
та заступник голови громадської ради взяли участь в робочій нараді при 
комітеті культури Київради.

Згідно затвердженого плану роботи комітети за своїми напрямками 
проводили внутрішні засідання, консультації з громадськістю та брали участь 
у заходах, у тому числі онлайн, а саме:

№
з/п

Період та теми 
проведених 

консультації з 
громадськістю, у 

тому числі 
засобами 

телефонного 
зв’язку, онлайн

Участь у заходах, у тому числі онлайн

Дата Назва заходу

1 2 3 4
1 03.2020.

Рада батьків 
Святошинського 
району:
консультації з 
головами 
батьківських 
комітетів шкіл. 
Вирішення 
поточних питань 
навчально -  
виховного 
процесу в 
навчальних 
закладах району.

01.03.

1. Національний цирк України 
безкоштовно відвідали 100 дітей 
ГО «Спілка багатодітних сімей 
«ШАНС».

03.03.

2. Проведення ГО «Жінки- 
БЕРЕГИНІ» щорічної районної 
виставки-конкурсу «Краса, створена 
руками жінки» за підтримки ГО 
«Спілка багатодітних сімей 
«ШАНС».
2.1. Проведення благодійної 
виставки-продажу на користь 
дитини хворої на лекоз, ГО «Жінки- 
БЕРЕГИНІ», ГО «Рада ветеранів 
АТО Святошинського району 
м.Києва», БФ «Блага Надія»

04.03.

3. Бібліотека ім.Реріха: участь у 
відкритті художньої виставки 
(співорганізація заходу ГО



«Святошинська рада батьків»).

05.03.

4. Будинок кіно м. Київ. Концерт 
творів Шопена (співорганізація 
заходу: ГО «Святошинська рада 
батьків»)
4.1. Соціально-інформаційний захід 
«Районний етап міської конкурсної 
програми «Киянка року»»

07.03.
5. Майстер-класи до Міжнародного 
жіночого дня 8 березня для матерів 
дітей інвалідів, ГО «Церебрал»

19.03.

6. Вечір пам'яті Героїв. Організація 
заходу. (Концертна зала 
Голосієвського ЦНАП), ГО 
«Святошинська рада батьків»
7. Районна філармонія. Дитячі 
музичні школи району, ГО 
«Святошинська рада батьків»

20.03.

8. Благодійний «Весняний концерт» 
для людей поважного віку. 
Госпіталь ВВВ Пуща-Водиця. 
(Організація заходу ГО 
«Святошинська рада батьків»)

2 04.2020.

Батьківська Рада
району:
проведення
консультацій з
батьківством
району щодо
питань,
пов'язаних з 
онлайн
навчанням дітей 
під час 
карантину.

02.04.

1. Організовано та проведено серед 
батьківського активу району 
пошиття та виготовлення ватно- 
марльових захисних масок. (ГО 
«Святошинська рада батьків»)

09.04.
2. Багатодітні родини ГО «Спілка 
багатодітних сімей «ШАНС» 
отримали 69 продуктових наборів.

13.04.

3. До Пасхи було роздано в 
багатодітні родини ГО «Спілка 
багатодітних сімей «ШАНС» 100 
пасок. (ГО «Жінки -  БЕРЕГИНІ»)

20-24.04.

4. Привітання до свята Великодня 
багатодітних та малозабезпечених 
родин пасками за кошти меценатів. 
(ГО «Жінки -  БЕРЕГИНІ»)

Протягом
місяця

5. Проведення в релігійних 
громадах району роз'яснювальних 
бесід щодо умов дотримання 
карантинних обмежень під час 
карантину та проведення



протиепідемічних заходів.
Протягом

місяця
6. Організація видачі безкоштовних 
масок в релігійних громадах району.

Протягом
місяця

7. Видача безкоштовних масок 
позашкільним закладам 
Святошинського району. (МБФ 
«Сприяння розвитку цедицини»)

3

05.2020.

Онлайн
співпраця
батьківської
громади району
з РУО та
директорами
шкіл у
вирішенні
технічних
питань щодо
здачі
контрольних, 
ДПА, ЗНО та 
творчих іспитів 
навчального 
року 2019-2020

04.05-18.05.
1. Багатодітні родини ГО «Спілка 
«ШАНС» отримали 300 
продуктових наборів.

04.05-18.05.
2. Багатодітні родини ГО «Спілка 
«ШАНС» отримали від Церкви 
«Перемога» 41 продуктовий набір.

21.05.

3. На платформі Zoom відбулось 
перше засідання конкурсної комісії 
з розгляду проектів, розроблених 
молодіжними та дитячими 
організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка м. 
Києва у 2021 році. (ГО «Жінки -  
БЕРЕГИНІ»)

27.05.
4. Багатодітні родини ГО «Спілка 
«ШАНС» отримали 68 продуктових 
наборів.

Протягом
місяця

5. В релігійних громадах району - 
робота пунктів видачі безкоштовних 
обідів та масок для безхатченків та 
малозабезпечених верств населення.

4 06.2020

Проведення
консультацій
через соціальні
мережі 3
батьківською
громадою
району щодо
можливостей
проведення
програми
літнього
оздоровлення
дітей.

01.06-15.06.

1. Проведення батьківських зборів 
через онлайн-конференції через 
групи у соціальних мережах щодо 
питань пов'язаних зі здачею ЗНО та 
програмою літнього оздоровлення.

11.06,-
12.06.

2. Засідання конкурсної комісії з 
розгляду проектів, розроблених 
молодіжними та дитячими 
організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка м. 
Києва у 2021 році. (ГО «Жінки -  
БЕРЕГИНІ»)

26.06.

3. Підведення підсумків роботи, 
конкурсної комісії з розгляду 
проектів, розроблених молодіжними 
та дитячими організаціями, для



реалізації яких надається фінансова 
підтримка м. Києва у 2021 році. (ГО 
«Жінки -  БЕРЕГИНІ»)

За
індивідуальним

графіком.

4. Видача атестатів випускникам 
ЗОШ з дотриманням норм 
карантину, ГО «Святошинська рада 
батьків»

За
індивідуальним

графіком.

5. Видача свідоцтв про закінчення 
навчання випускникам КДМІП 
Святошинського району (з 
дотриманням норм карантину). (ГО 
«Святошинська рада батьків»)

5 07.2020.

Консультації
батьківства
випускників
шкіл ЩОДО
вступної
кампанії
абітурієнтів до
внз.

11.07. 1. ГО «Спілка багатодітних сімей 
«ШАНС» взяла участь у міському 
заході до Дня Родини.

20.07-03.08.

2. Організація та проведення роботи 
оздоровчих літніх наметових 
таборів на річці Десна.

07.2020.

Проведення 
соціологічних 
досліджень із 
соціально 
значущих 
питань для 
Святошинського 
району

Протягом
місяця

За підтримки Київського міського 
Центру соціальної, професійної та 
трудової реабілітації інвалідів були 
проведені опитування на тему: 
«Наслідки вимушеної соціальної 
ізоляції в умовах карантину для 
осіб з інвалідністю». (ГО 
«ЦЕРЕБРАЛ», БФ «3 теплом у 
серці»)

6 08.2020.

Проведення
онлайн
консультацій
серед
батьківської 
громади району 
щодо початку 
нового 
навчального 
року в умовах

14.08.
1. Медовий Спас. Традиційні 
святкування в Храмах 
Святошинського району. 
Проведення Служінь.

18.08.

2. Засідання робочої групи з 
формування календарного плану 
реалізації проектів та проведення 
заходів з питань молоді на 2021 рік.

23.08.

3. День Прапора;
3.1. Урочисті заходи з нагоди 
святкування державного свята -  Дня 
прапора та Дня Незалежності

пандемії.



України.

24.08.

4. День Незалежності України;
4.1. Нагородження нагрудним 
знаком «Знак пошани» голову ГО 
«Спілка «ШАНС»»;
4.2. Відкриття волонтерського 
пункту на вул. Олевській, асоціація 
учасників бойових дій «Воїн». 
(«СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
Афганістану», ГО «СПІЛКА 
ВЕТЕРАНІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ»)

28.08.
5. День Конституції України.
Участь членів громадської ради у 
міських урочистих заходах та 
заходах району.

28.08.

6. Робоча зустріч голови 
громадської ради, представників 
громадських організацій АТО/ООС 
та голови Святошинської РДА щодо 
вирішення питання реконструкції 
скверу вул. Чорнобильська, 12.

29.08. 7. «Театр юного глядача» 
безкоштовно відвідали діти 
ГО«Спілка «ШАНС».

29.08.

8. День скорботи. Урочистості 
присвячені вшануванню пам’яті 
героїв. (ГО «Рада ветеранів 
Святошинського району м. Києва», 
ГО «Жінки-БЕРЕГИНІ», ГО «Спілка 
«ШАНС», Громадська організація 
«Україно-живи» та Громадська 
організація «Спілка ветеранів 
антитерористичної операції 
Святошинського району м. Києва»)

29.08. 9. Відкриття меморіальної дошки 
Герою АТО Олександру Вахнюку, 
вул. Степанченка, 5.

31.08. 10. Релігійні громади району - 
проведений молебень перед. 
початком нового навчального року.

7 09.2020.
01.09.

1. Проведення Свята «Першого 
дзвоника» в навчальних закладах



Проведення 
роз'яснень серед 
батьківської 
громади тттдо 
питань порядку 
видачі
підручників для 
нового 
навчального 
року в ЗОШ 
району
(співпраця з 
РУО)

району з дотриманням усіх норм 
карантину за індивідуальною 
схемою у кожному .

05.09.
2. Театр юного глядача безкоштовно 
відвідали 60 дітей ГО «Спілка 
«ШАНС».

19.09.
3. Медовий Спас., Проведення 
традиційних святкувань в релігійних 
громадах району.

21.09.
4. День батька. Співорганізація та 
участь у міському заході. (ГО 
«Святошинська рада батьків»)

Протягом
місяця

При співпраці з громадською 
організацією "Спілка ветеранів 
антитерористичної операції 
Святошинського району міста 
Києва" організовано надання 
консультативної допомоги з питань 
психологічної та медичної 
реабілітації воїнам АТО

09.2020.

Сприяння 
наданню 
консультативної 
допомоги 3 
питань
психологічної та 
медичної 
реабілітації 
воїнам АТО.

Проведені заходи по наданню 
консультативної допомоги з питань 
психологічної та медичної 
реабілітації воїнам АТО.

8 10.2020.

Онлайн
консультації з 
батьківською 
громадою щодо 
організації 
навчально- 
виховного 
процесу в 
закладах освіти 
в умовах 
карантину.

11.10.
1. Багатодітні родини ГО «Спілка 
«ШАНС» отримали 264 
продуктових наборів.

14.10. 2. Свято «Покрова». Благодійний 
Покровський ярмарок в Парафії 
Трьох Святителів.

14.10.
3. День Захисника України. Парк 
«Відрадний». Співорганізація та 
проведення міського заходу ГО 
«Святошинська рада батьків»

14.10.

4. День Українського козацтва. Парк 
Межигір'я. Співорганізація та 
проведення всеукраїнського заходу,



спільно з БФ «Спілка матерів 
Миру», ГО «Святошинська рада 
батьків».

14.10.

5. Пам’ятний знак на честь загиблим 
воїнам АТО/ООС у 
Святошинському районі. 
Урочистості присвячені 
вшануванню пам’яті героїв.

27.10.

6. Виїзна робоча зустріч 
представників правління 
громадської ради з активістами 
протидії забудови та збереження 
унікальних зелених насаджень, вул. 
Львівська, 18-6.

Протягом
місяця

Організація та проведення он-лайн 
фестивалю-конкурсу «Тато-фест». 
(ГО «Рада ветеранів 
Святошинського району м.Києва», 
ГО «Жінки-БЕРЕГИНІ», ГО «Спілка 
«ШАНС», БФ «Блага надія», ГО 
«Церебрал»)

10.2020.

Консультації
щодо
відстоювання 
прав в судах з 
вимогами про 
скасування 
комплексної 
схеми
розміщення ТС, 
та отримання 
паспорту 
прив’язки ТС

15.10

Проведено інформаційну роботу для 
роботодавців у зв’язку з 
поширенням на території України 
гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

10.2020.
Консультації з 
підприємцями 
району щодо 
умов праці при 
СОУГО-19

Протягом
місяця

Проведено інформаційно- 
консультаційну роботу 3 
підприємцями району щодо умов 
праці при СОУГО-19

9
11.2020. 06.11.

1. Покладання квітів на 
Святошинському кладовищі та 

| вшанування пам’яті загиблих у



Другій світовій війні за визволення 
Києва.

09.11. 2. День української мови та 
письменності. Написання 
Всеукраїнського аудіодиктанту.

15.11. 3. Багатодітні родини ГО «Спілка 
«ШАНС» отримали 32 продуктових 
пайка.

20.11.
4. День соціального працівника. 
Співорганізація у проведенні 
міського заходу. Виставковий центр 
Д12.

25.11. 5. Звітньо-виборча конференція 
ОСН Квартальний комітет 
«Авіатор».

28.11. 6. День пам’яті жертв голодомору. 
Релігійні громади району провели 
молебень та панахиди.

29.11
7. Відкриття безкоштовних курсів 
іноземних мов Парафією Спірідона 
Триміфунтського.

14.11

8. Надання консультацій щодо 
отримання одноразової допомоги 
працівникам і ФОП та компенсації 
ЄСВ для роботодавців.

Протягом
місяця

Пленарне засідання клубу «Час дій», 
виїзний короткотерміновий 
інформаційно-просвітницький 
семінар для членів правління 
громадської ради і ревізійної комісії 
ГО «Спілка «ШАНС»

10 12.2020.

Онлайн 
консультації 
батьківської 
громади з 
поточних питань 
в рамках 
навчально- 
виховного 
процесу в 
закладах освіти 
району.

4.12.

1. Zoom конференція для члені 
громадських рад на тему: 
«Електронні консультації з 
громадськими радами».



12.2020.

Участь у
заходах,
присвячених
проблемам
сирітства, сімей
СЖО та
закладів, в яких
знаходяться
діти, позбавлені
батьківського
піклування.

6.12.

2. День Збройних сил України. 
Поминальний молебен та 
вшанування пам’яті захисників 
України -  святошинців, які загинули 
в боротьбі за незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність нашої держави.

7.12.
3. ІА УКРІНФОРМ IV щорічний 
форум громадських рад м. Києва 
«Велика столиця 2021» (голова 
громадської ради та заступники)

09.12.

4. ГО «Спілка багатодітних сімей 
«ШАНС», голова Бовтун Н.М., та 
ВБФ «За гідність людини», голова 
Самборська Г. 3., стали 
переможцями першого міського 
ярмарку проектів громадських 
організацій м. Києва «ТОП -  100» і 
відбору успішних практик реалізації 
громадських ініціатив у вирішенні 
питань місцевого значення.

10.12.
5. Круглий стіл, присвячений 
всесвітній акції «16 днів проти 
насильства» (члени громадської 
ради).

10.12.

6. Он-лайн зустріч за сприяння 
Центру публічної комунікації та 
інформації з представником 
Департаменту міського розвитку та 
житлової політики Берліну на тему 
«Соціальне місто. Квартальний 
менеджмент у Берліні».

11.12.

7. Он-лайн зустріч за сприяння 
Центру публічної комунікації та 
інформації з керівником з 
законодавчих питань офісу депутата 
міської ради Атланти.

12.12.
8. Організація та проведення 
концерту-лекції класичної музики в 
Київській Духовній семінарії, м. 
Княжичі, Київська обл.

14.12.

9. День вшанування пам'яті 
ліквідаторів ЧАЕС. Проведення 
молебен та панахид в релігійних



громадах району.

19.12.
10. День Святого Миколая. 
Проведення благодійних акцій по 
збору коштів онкохворим дітям. 
ЗЗСО району.

21.12.

11. Засідання комісії 
Святошинського району м. Києва по 
відбору кандидатур жінок, які 
народили та виховали 5-х і більше 
дітей, у т.ч. усиновлених, для 
представлення до присвоєння 
почесного звання України «Мати- 
героїня».

22.12.

12. Проведення щорічного 
відзначення переможниць 
Лідерського рейтингу серед кращих 
жінок району. Ініціатори: ГО 
«Жінки-БЕРЕГИНІ» за підтримки 
Святошинської РДА та ГО «Спілка 
«ШАНС», ГО «Рада ветеранів 
Святошинського району м. Києва».

28.12.

13. Вперше проведено відзначення 
переможців Лідерського рейтингу 
серед кращих чоловіків району. 
Ініціатори: ГО «Жінки-БЕРЕГИНІ» 
за підтримки Святошинської РДА та 
ГО «Спілка «ШАНС», ГО «Рада 
ветеранів Святошинського району 
м. Києва».

П п п т я г п м
МІСЯЦЯ

Спільно з Громадською 
організацією «Україно-живи» та 
Громадською організацією «Спілка 
ветеранів антитерористичної 
операції Святошинського району 
міста Києва» було започатковано 
проект з привітання з новорічними 
святами дітей загиблих учасників 
АТО.

11 01-12.2020.
Протягом року

1. Соціальне партнерство. 
Реалізація проекту «Святошин. 
Тендерні ініціативи - 2020».

Протягом року

2. Конкурсні пропозиції та 
проведення міського конкурсу 
«Громадська перспектива: прозора



влада та активна громада».

Протягом року

3. Підтримка проектів в рамках 
громадського бюджету м. Києва від 
інститутів громадянського 
суспільства Святошинського 
району.

Протягом року
4. Соціальне партнерство «Ми все 
зможемо» ГО «Церебрал»

Протягом року

5. Благодійні акції (продуктові 
набори, набори побутової хімії, 
молочної продукції) для дітей 3 
інвалідністю ГО «Церебрал»

Протягом року 6. Короткострокові 
семінари/тренінги/воркшопи з 
питань рівних прав і можливостей 
чоловіків і жінок.

З метою прозорості роботи громадської ради при Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації у серпні 2020 року було 
створено офіційну сторінку ГР, де висвітлюється її діяльність, актуальні 
питання, які стосуються громадськості Святошинського району та столиці в 
цілому.

Голова Андрій АГЕЄВ


