
ПРОТОКОЛ № 6

засідання громадської ради при Святошинській районній в місті Києві
державній адміністрації

м. Київ 03.06.2021

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

Дата проведення: 03.06.2021

Час проведення: 16:00

Присутні: 23 обраних членів громадської ради при Святошинській районній в 
місті Києві державній адміністрації, у тому числі 5 в ZOOM, депутат Київської 
міської ради Бурдукова Вікторія, помічник народного депутата України 
Миколи Тищенка Пономаренко Андрій (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 
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» 29.10.2020 проведено шосте 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» - 23 
«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний:



1. Ярмарок проектів громадських організацій «ТОП-ЮО». Ознайомлення з 
проектами ГБ на 2022 рік від Святошинського району, які пройшли 
експертизу.

2. Клуб «Бінго» - громадська ініціатива станом на сьогодні;
3. Алгоритм проведення громадської експертизи;
4. Зміни в законодавстві України щодо надання соціальних послуг;
5. Аналіз роботи та співпраця комітетів ГР, зауваження та пропозиції.
6. Різне

СЛУХАЛИ: Сову С.М., заступника голови громадської ради при
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, яка представила 
присутнього в залі гостя -  президента БО «Народний художній колектив 
«Ансамбль танцю «Вітамінчики» Олега Мельника і запропонувала відзначити 
колектив подякою Громадської ради при Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації з нагоди 30-річчя ансамблю. Окрім подяки від ГР, 
керманич колективу отримав подяку від ГО «Жінки-БЕРЕГИНІ».

1. По першому питанню порядку денного: Ярмарок проектів
громадських організацій «ТОП-100». Ознайомлення з проектами ГБ на 2022 
рік від Святошинського району, які пройшли експертизу;

СЛУХАЛИ:

Агеєва А. О., голову громадської ради, який повідомив, що відповідно до 
заходів міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.», затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 12 грудня 2019 року № 452/8025 за ініціативи Департаменту 
суспільних комунікацій планується проведення чергового міського ярмарку 
проектів громадських організацій «ТОП-100» та відбору успішних практик 
реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення.

До участі у Ярмарку, окрім успішних кейсів інститутів громадянського 
суспільства, допускаються проєкти/успішні практики активних громадян 
(команд громадян), які були реалізовані у рамках громадського бюджету міста 
Києва, інших інструментів громадської участі, особистих ініціатив громадян 
тощо.

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи успішність в реалізації в рамках 
громадського бюджету міста Києва проекту «Міжнародний фестиваль дитячо- 
юнацької творчості «Сонячний каштанчик», автором якого є Олег Мельник,



було запропоновано подати його до Ярмарку проектів громадських організацій 
«ТОП-100» від Святошинського району.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 23 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

Враховуючи успішність в реалізації в рамках громадського бюджету міста 
Києва проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний 
каштанчик», подати його до Ярмарку проектів громадських організацій «ТОП- 
100».

СЛУХАЛИ:
Вегеру A.B., секретаря громадської ради, яка довела до присутніх інформацію 
щодо проектів Громадського бюджету на 2022 рік від Святошинського району, 
які пройшли експертизу. Зазначила про порядок голосування цьогоріч, терміни
- з 17.08 до 15.09.2021 та необхідність підтримки цих проектів з боку громади.

СЛУХАЛИ:
Агеєва А. О., голову громадської ради, який запропонував секретарю ГР 
напередодні голосування підготувати інформації по проектах ГБ 
Святошинського району з активними посиланнями та ознайомити з нею усіх 
членів громадської ради у групі Вайбер.

2. По другому питанню порядку денного: Клуб «Бінго» - громадська 
ініціатива станом на сьогодні

Агеєва А. О., голову громадської ради при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації, який довів до присутніх стан проблематики 
питання по клубу «Бінго» станом на сьогоднішній день. Зазначив, що відповіді 
на запит ГР до власників корпорації «АТБ» в частині знаходження 
компромісних рішень щодо збереження культурно-мистецького центру на 
даний час так і не надійшло.
Доповів про відповідь Держпродспоживслужби на запит ГР щодо схеми 
розташування рампи для прийому товару та відповідності розташування 
сміттєвих баків, згідно виконання ветеринарно - санітарних норм, в якій 
зазначено, що орган державного архітектурно-будівельного контролю 
розглядає справи про у сфері містобудівної діяльності. Згідно частини першої 
ст.. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та



якості харчових продуктів» державній реєстрації підлягають потужності з 
виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не виимагаються вимоги 
експлуатаційного дозволу. Продовольчий магазин мережі «АТБ» за адресою: 
пр. Перемоги 112 не має державної реєстрації.

Виходячи з викладеного, Агеєв А.О., запропонував сконцентруватися на 
ініціюванні проведення повторного засідання Комісії з питань культури 
Київської міської ради в наслідок того, що на попередньому не було кворуму.

ВИСТУПИЛИ:
Бурундукова Вікторія - депутат Київської міської ради, яка взяла на себе 
ініціативу сприяння щодо включення питання «Бінго» при проведенні 
чергового засідання Комісії з питань культури Київської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 23 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ: Виступити з ініціативою щодо включення питання «Бінго» при 
проведенні повторного засідання Комісії з питань культури Київської міської 
ради в наслідок того, що на попередньому не було кворуму

3. По третьому питанню порядку денного: Алгоритм проведення 
громадської експертизи

СЛУХАЛИ:
Захарченко В.Г., який довів до членів ГР короткий зміст лекції на тему: 
«Алгоритм проведення громадської експертизи для громадських рад», на якій 
був присутнім 26.05.21 на базі комунального підприємства Київської міської 
ради «Центр публічної комунікації та інформації».
Пояснив, що громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є 
складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає 
проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів 
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами 
рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем 
для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

ВИСТУПИЛИ:
Сова С.М. заступник голови ГР, яка запропонувала створити робочу групу по 
громадській експертизі по ситуації з «Бінго», до складу якої включити:



- Агеєва А.О. -  голову ГР;
- Сову С.М. -  заступника голови ГР;
- Нікульшина -  заступника голови ГР;
- Наруцьку Т.В. -  голову комітету з питань освіти, науки, молоді та 

спорту, культури, туризму, охорони культурної спадщини та духовності;
- Топоренко Д.П. - голову комітету з питань охорони здоров"я та 

соціального захисту населення;
- Захарченко В.Г. -  члена ГР;
- Захарченко Н.С. -  члена ГР;
- Жовту І.О. -  члена ГР.
- Та включити до робочої групи до трьох активних мешканців 

Святошинського району (за їх згодою).

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 23 
«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:
Створити робочу групу по громадській експертизі по ситуації з «Бінго» та 
затвердити її склад:

- Агеєв А.О. -  голова ГР;
- Сова С.М. -  заступник голови ГР;
- Нікульшин Д.О. -  заступник голови ГР;
- Наруцька Т.В. -  голова комітету з питань освіти, науки, молоді та 

спорту, культури, туризму, охорони культурної спадщини та духовності;
- Топоренко Д.П. - голова комітету з питань охорони здоров"я та 

соціального захисту населення;
- Захарченко В.Г. -  член ГР;
- Захарченко Н.С. -  член ГР;
- Жовта І.О. -  член ГР.

4. По четвертому питанню порядку денного: Зміни в законодавстві 
України щодо надання соціальних послуг.
СЛУХАЛИ:
Сову С.М. заступника голови ГР стосовно змін в законодавстві України щодо 
надання соціальних послуг в частині внесення інститутів громадянського 
суспільства в реєстр надавачів соціальних послуг.
Зазначила, що задля надання благодійної допомоги, або проведення 
благодійних акцій, інститути громадянського суспільства мають бути внесені в
Реєстр надавачів соціальних послуг, для чого необхідно внести зміни в статут.



Надавачі соціальних послуг повинні заключати договір з кожним клієнтом 
терміном на один рік.

5. По п»ятому питанню порядку денного: Аналіз роботи та співпраця 
комітетів ГР, зауваження та пропозиції

СЛУХАЛИ:
Сову С.М. заступника голови ГР стосовно співпраці комітетів ГР та 
громадський організацій, керівниками яких є члени громадської ради, про 
необхідність активізації поповнення та підтримки офіційної сторінки 
громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації у Фейсбуці.

6. По шостому питанню порядку денного: Різне

СЛУХАЛИ:

Захарченко В.Г., який запропонував відзначити подякою громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації начальника 
служби у справах у справах дітей та сім’ї Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації Топоренко С.А. за проведення районного заходу з 
нагоди Дня захисту дітей.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 18 

«проти» - 2 
«утрималися» - З

ВИРІШИЛИ:
Відзначити подякою громадської ради при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації начальника служби у справах у справах дітей та 
сім’ї Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Топоренко С.А. за прове > заходу з нагоди Дня захисту дітей.

Голова Андрій АГЕСВ

Секретар Аліна ВЕГЕРА



РЕЄСТРАЦІЯ
Членів громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації

на засіданні 03.06.21
№ з/п ПІБ Назва ІГС 1 \Підпис

1. Агеєв Андрій Олексійович Громадська організація «Рада ветеранів АТО^ 
Святошинського району міста Києва»

2. Бовтун Наталія Миколаївна Громадська організація «Спілка багатодітних сімей 
«Шанс» о п -  і ї н е .

3. Богдан Дмитро Іванович Громадська організація «Національний авіаційний 
альянс»

4. Бондарчук Анна Анатоліївна Благодійна організація «Благодійний фонд «Блага 
Надія»

5. Вегера Аліна Володимирівна Благодійний фонд «Центр військово-патріотичного та 
спортивного виховання молоді»

6. Вишняк Олена Яківна ГО «ЕКОЛОГІЧНЕ МАЙБУТНЄ ДІТЯМ»

7. Гончаров Руслан Володимирович Громадська організація «ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРКОВКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТОЛИЦІ»

8. Дмитренко Юлія Валеріївна Громадська організація «Віра в диво»

9. Дунаев Денис Сергійович Громадська організація «Релігійна громада 
Української Православної Церкви Парафія Трьох 
Святителів»



10. Єфремов Дмитро Сергійович Громадська організація «Щит Києва»

/  /  / /  /  /  /  /
11. Жовта Інна Олександрівна Громадська організація «Міжнародна громадська 

організація «КІНОЛОГІЯ»
і/ г/ // /  /

12. Жук Лариса Вікторівна Громадська організація «Дитячий музично- 
драматичний театр «ВІВІТ» Святошинського району 
м. Києва

13. Захарченко Віктор Григорович Громадська організація «Правий Сектор Святошин - 
Київ»

14. Захарченко Наталія Сергіївна Благодійний фонд «Фонд культури України ім. Б . , 
Олійника»

15. Зінченко Юрій Олександрович Громадська організація «СУПЕРБАЙК.ЮА» £

---д—--------- -
16. Иосифчук Микола Ярославович Громадська організація «Соціальний Центр 

«Перспектива Галаган і Нивок та захист учасн^кйг; 
АТО»

4 ?

V -  -

17. Иосифчук Михайло Ярославович Громадська організація «Соціальний Центр 
«Перспектива Біличі і Новобіличі та захист учасників 
АТО»

18. Кисельов Олексій 
Володимирович

Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Святошин»

19. Комаренко Наталія 
Володимирівна

Благодійна організація «Благодійний фонд «3 теплом у 
серці»



20. Кривобок Євген Петрович Громадська організація «Спілка ветеранів АТО 
Святошинського району міста Києва» у

21. Москаленко Назар 
Олександрович

Громадська організація «Богдана Колодія»

23. Наруцька Тетяна Василівна Громадська організація «Рада батьків міста Києва»

і
24. Нікульшин Дмитро 

Олександрович
Благодійна організація «Київський міський 
благодійний фонд «Рідна оселя» ___— _ ...........} ^

25. Овечко Максим Олегович Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку 
медицини»

26. Полосенко Леонід Федорович Громадська організація «Спілка ветеранів Афганістану 
Святошинського району м. Києва

28. Самборська-Беркець Геня 
Зигмундівна

Всеукраїнський благодійний фонд «За гідність 
людини» ($&№&

29. Сова Світлана Миколаївна Г ромадська організація «Жінки-Берегині» 
Святошинського району міста Києва

30. Топоренко Дмитро Петрович Громадська організація «Народна рада 
Святошинського району міста Києва» V

31. Торохтій Земфіра Чингізовна Громадська спілка «Асоціація підприємств та 
підприємців Києва та Київської області»



32. Торошанко Станіслав 
Ярославович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання 
учасників бойових дій Святошинського району міста 
Києва

33. Царевська Юлія Олександрівна Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус 
Україна»

34. Шевченко О. В.

35. Шелудченко С. М.

36. Яновська Оксана Олегівна Громадська організація «Громадська рада 
самоврядування «Джерело»

/  -
37. Янчук Ірина Станіславівна Святошинська районна у місті Києві громадська 

організація допомоги та сприяння дітям-інвалідам з 
дитинства «Церебрал»
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