
ПРОТОКОЛ № 7
засідання громадської ради при Святошинській районній в місті Києві

державній адміністрації

м. Київ 02.09.2021

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

t '

Дата проведення: 02.09.2021 

Час проведення: 17:00

Присутні: 19 обраних членів громадської ради при Святошинській районній в 
місті Києві державній адміністрації, у тому числі 8 в ZOOM, радник Голови 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації Вікторія 
Павленко (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» 02.09.2021 проведено сьоме 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» - 19 
«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний:



1. Громадський бюджет міста Києва. Пріоритетні проекти Святошинського 
району. Система і порядок голосування;

2. Звіт про форум громадських рад м. Києва «Велика столиця-2021»;
3. Адресат надання інформації про кінцевого бенефіциарного власника;
4. Різне

Ь По першому питанню порядку денного: Громадський бюджет 
міста Києва. Пріоритетні проекти Святошинського району. Система і порядок 
голосування.

СЛУХАЛИ:

Вікторію Павленко, радника голови Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації, яка зазначила важливість активної громадянської 
позиції в частині підтримки проектів Громадського бюджету на 2022 рік, 
голосування за які триває до 15 вересня поточного року. Також були позначені 
пріоритетні проекти району, завдяки виграшу яких є можливість поліпшити 
інфраструктуру Святошина.

ВИСТУПИЛИ:

Агеєв А. О., голова громадської ради, який зауважив на активізації участі 
членів ГР в голосуванні за громадські проекти та запропонував підтримати 
ініціативи від Святошинського району.

Наруцька Т.В. -  голову комітету з питань освіти, науки, молоді та спорту, 
культури, туризму, охорони культурної спадщини та духовності, яка 
акцентувала увагу на існуванні, окрім зазначених в пріоритеті району проектів 
ГБ, і інших, що заслуговують уваги. Враховуючи те, що кожен член ГР 
відповідає за певну аудиторію, було запропоновано зважено підходити до 
питання голосування шляхом вивчення кошторисів ініціатив та спираючись на 
особисту громадянську позицію, яка у кожного індивідуальна.

У свою чергу, Наруцька Т.В. звернула увагу на проблемне питання в частині 
відсутності у Святошинському районі вуличної сцени, де могли б проходити 
масштабні культурно-масові заходи. Було запропоновано розглянути 
можливість подання на наступний рік відповідного проекту до участі у 
Громадському бюджеті -2023.

Агеєв А. О., голова громадської ради, який запропонував досконально вивчити 
питання орієнтованої вартості побудови вуличної сцени та визначення місця її



можливого знаходження. Було запропоновано підготувати лист на голову 
Святошинської РДА з ініціативою визначення можливості знаходження місця 
розташування районної вуличної сцени, яке б могло забезпечувати проведення 
масштабних масових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 19 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ:

Підготувати лист на голову Святошинської РДА з ініціативою визначення 
можливості знаходження місця розташування районної вуличної сцени, яке б 
могло забезпечувати проведення масштабних масових заходів.

2. По другому питанню порядку денного: Звіт про форум громадських рад 
м. Києва «Велика столиця-2021»

СЛУХАЛИ:

Агеєва А. О., голову громадської ради, який зауважив про важливість таких 
заходів, як форум громадських рад м. Києва «Велика столиця-2021» і висловив 
занепокоєння низькою активністю членів ГР при Святошинській РДА в частині 
присутності на форумі (2 людини з необхідних 11, про що було заявлено в 
регламенті).

Вегеру A.B., секретаря громадської ради, яка доповіла про формат Форуму 
громадських рад м. Києва "Велика Столиця-2021", що відбувся 26 серпня і в 
якому взяли участь представники Громадської рад усіх районів Києва та ГР 
столиці.

Було зазначено, що протягом двох годин працювали робочі групи, які були 
розподілені по блоках, такі, як: гуманітарний, транспортний, земельних 
ресурсів та містобудування, законодавчий та інші. Відбувалося обговорення 
гострих проблемних питань для киян, визначалися шляхи їх вирішення з 
наданням пропозицій до київської міської влади.

Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка зазначила складність 
урегулювання трудових відносин з керівництвом структурних підрозділів



Святошинської РДА та комунальних закладів Святошинського району щодо 
відвідування в робочий час заходів громадського спрямування.

ВИСТУПИЛИ:
Агеєв А. О., голова громадської ради, який запропонував підготувати лист на 
голову Святошинської РДА з проханням розглянути питання взаємодії 
посадових осіб та члені громадської ради, виконання розпорядження 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 березня 
2020 року № 208 з затвердженим складом громадської ради при Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації і сприяти врегулюванню 
питання громадської активності та громадської ініціативи службовців 
державного сектору та комунальних закладів району.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 19 
«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ: Підготувати лист голові Святошинської РДА з проханням 
розглянути питання взаємодії посадових осіб та членів громадської ради, 
виконання розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 12 березня 2020 року № 208 з затвердженим складом 
громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації і сприяти врегулюванню питання громадської активності та 
громадської ініціативи службовців державного сектору та комунальних 
закладів району.

3. По третьому питанню порядку денного: Адресат надання
інформації про кінцевого бенефіциарного власника

СЛУХАЛИ:
Сову С.М., заступника голови громадської ради, яка довела до присутніх 
інформацію про те, що на сайті ЦМУ Міністерства юстиції (м. Київ) 
https://kyivobliust.gov.ua у розділі «Послуги - Послуги у сфері державної 
реєстрації - Зразки заповнення заяв» є зразок структури власності для ГО. 
Зазначила, що громадські організації також подають опис структури власності, 
заяву по формі 4, стор.2 про КБВ заповнюють, незважаючи на те, що КБВ -  
відсутні.

4. По четвертому питанню порядку денного: Різне.

СЛУХАЛИ:

https://kyivobliust.gov.ua


Жук Л.В. члена ГР, яка доповіла про проблемну ситуацію зі спортивним залом 
у Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №96 ім. О.К.Антонова в частині 
розташування витяжних систем на стелі зовні, що унеможливлює проведення 
уроків фізкультури.

ВИСТУПИЛИ:
Агеєв А. О., голову громадської ради, який запропонував у разі не отримання 
відповіді на запит заявника від начальника Управління освіти у строки, 
визначені чинним законодавством, підготувати звернення до голови 
Святошинської РДА щодо вирішення проблеми зі спортивним залом у 
Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім О. К. Антонова .

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 19 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ: У разі не отримання відповіді на запит заявника від начальника 
Управління освіти у строки, визначені чинним законодавством, підготувати 
звернення на голову Святошинської РДА щодо вирішення проблеми зі 
спортивним залом у Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96
ім О.К.Антонова.

СЛУХАЛИ:
Агеєв А. О., голову громадської ради, який запропонував провести аналіз 
відвідання членами ГР засідань ГР, у тому числі і у форматі онлайн з метою 
розгляду питання виключення зі складу ГР тих, хто порушує дисципліну.

ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 19 

«проти» - 0 
«утрималися» - 0

ВИРІШИЛИ: Сектэетаою ГР Вегеиі A.B. на наступне засідання ГР підготувати
її засідань, у тому числі і у форматі онлайн.

Андрій АГЕЄВ

Аліна ВЕГЕРА



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

на засіданні 02.09.21
№ з/п ПІБ Назва ІГС / Л П ц і п и с

1. Агеєв Андрій Олексійович Громадська організація «Рада ветеранів АТО 
Святошинського району міста Києва» V 44

2. Бовтун Наталія Миколаївна Громадська організація «Спілка багатодітних сімей 
«Шанс»

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» т
9. Дунаев Денис Сергійович Г ромадська організація «Релігійна громада 

Української Православної Церкви Парафія Трьох 
Святителів» зуу*7



10. Єфремов Дмитро Сергійович Громадська організація «Щит Києва»

11. Жовта Інна Олександрівна Громадська організація «Міжнародна громадська 
організація «КІНОЛОГІЯ»

г

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

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 «СУПЕРБАИК.ЮА» &

16. Иосифчук Микола Ярославович Громадська організація «Соціальний Ц ен т^  
«Перспектива Галаган і Нивок та захист учасників 
АТО»

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»

21. Москаленко Назар 
Олександрович

Громадська організація «Богдана Колодія»

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

с
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»

С Г& С /

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» <3̂

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»

6*ґ/Ю'£'/1/

37. Янчук Ірина Станіславівна Святошинська районна у місті Києві громадська 
організація допомоги та сприяння дітям-інвалідам з 
дитинства «Церебрал»


