
Протокол Л} 7 вiд 05.10.20l7p.

}асiдання Громадськоi ради при Голосiiвськiй районнiй в MicTi
Кисвi державнiй адмiнiстрацii

03040rм.КиiЪ, пр.-т. ГолосiiЪський 42о
велика актова зала, початок 17:00

Присутнi: Леонтьсв IBaH Валентинович, Спiфанов евгенiй
Геннадiйович, Алъii Фiлiп Наджибович, Юрченко Олександр
Миколайович, .ЩанилейкО Микола Вiталiйо"й.r, Вутке СергiЙ
Вiталiйович, Сьомик Вячеслав Анатолiйович, Кияшко олег
В,атlерiЙович, Сенъко ITop Петрович, Збаржевський Олександр
Володимирович, TiTapeHKo Людмила АнатолiiЪна, Стефанович
СтанiслаВ Борисович' ПальчиКова-Козуб ЛьолЯ олексаНдрiвна,
Iванюк Анна Леонiдiвна, Коробко €вген Iллiч, Рудич Iгор Iванович,
Мельников Iгор IОрiйович, Кирпич Леонiд Леонiдович, Шибко IBaH
СтанiсЛавович, Губсъка Вiкторiя Петрiвна, Яциняк Маркiян
МихайЛович, ПетроВ Сергiй Вiталiйович, Бондар СЪргiй
Вiкторович.

голова громадсъкоi Ради Юрченко Олександр, розпочав
засiдання громадсъкоi Ради при Голосiтвськiй район"й " м. Киевi
державнiй адмiнiстрацiт та проiнформував що з 35 членiв
громадськот Ради на засiдання присутнi 23 особи, таким чином
оскiльки € кворум i ми можемо спокiйно працювати.

голова громадськоi Ради Юрченко Олександр Миколайович
запропонував наступний порядок денний:

Порядок денний 05.10. 20|7
l. Звiт голови Громадськоi ради
2. обговорення сиryацii, Що склЕ}лася навколо аварiйного стану
житлового будинку за адресою проспект Голосiiъський 46ll
3. обговореflня та аналiз врахованих зауважеflъ вiд громади щодо
проекту дпт вулиця Василькiвська - Голосiiъський проспект
4. Вiдсутнiсть огороджувЕlJIъного паркану в школi 2зб
5. Чемпiонат Украiни по самбо серед кадетiв



6. Звернення до <Спецпоживслужби>
7. Реформа освiти
8.Звернення до управлiннягI олосiiвськоТ РДА
9. Рiзне

працi та соцiального захисry

голова громадськот Ради Юрченко олександр запропонував
для оптимiзацii часу роботи, питання: 5. Чемпiонат Украiни по
самбо сереД кадетiв' 6. Звернення до <<СпецпоживслуЖ би>>,
7.реформа освiти , перенести на наступне чергове засiдання, в
звоязку з вiдсутнiстю на засiданнi доповiдачiв по даним питанням.
За одноголосно.

По першому пtтганню п)ловil IOp"eHKo олексанДр розповiв
про кiлькiсть запитiв, про пророблену робот, ,u 

"lдrовiв 
на

декiлъка поставлених питання. На чому перше питання
вичерпано

1.

навколо аварiйного стану житлового
проспект ГолосiiЪський 46l | .

2. Голова громадсъкоI Ради доповiв про необхiднiстъ створеннJI
робочоi групи та проведення круглого столу та запрошення
на ньоГо диреКтора КП кСПЕщжиТлоФоНД> пана Шарiя,
стосовно сиryацtt
будинку за адресою

За одноголосно.

3. По третъому питанню вислухали Кияшко о., який
запропонував висловити недовiру Свисryнову Олександру
Вiкторовичу ( головному apxiTeKTopy м. Кисва) ,та колективно
звернутися до голови Голосiiъськот районнот державнот в м.
Кисвi адмiнiстрацiТ Бондарь н.в., щоб Наталiя Володимирiвна
в свою чергу звернулась до голови КиТвськоi MicbKoT
державнот адмiнiстрацii Кличка Вiталiя Володимировича з
вимогоЮ цровесТи пoBTOpHi громадсъкi слухання цри розглядi
детilJIьного плану територiТ мiкрорайону Голосiсво ( пр.-т
ГолосiiЪський - вул. Василькiвська)

За: одноголосно.



4. По даному питання про вiдсутнiсть огороджувального
паркану в школi 236 приЙнято рiшення приЙняти зверненFuI
та навlrравити його далi до вiдповiдних iнстанцiй, та взяти пiд
контроль, вiдповiдним членам профiльноТ контрольноТ KoMiciT.

За: одноголосно.

5. Титареrтко Людмrла зшнtгIив ITpo заIIит до уггравлiння працl
та соцiального захисту ГолосiiЪськоi РДА, даний запит
прийняти в цiлому без поправок.

За: одноголосно.

В порядку денному рiзне виступила Губська Вiкторiя i
запропонувала зробити виiЪдне засiдання до ДНЗ '764, та результати
передати на наступне засiдання.

За одногоJIосно:

висryпив: Юрченко о. на цьому порядок денний вичерпаний,
засiдання закрито.

Голова громадськоТ ради

Секретар громадськоТ ради

Юрченко О. М

Коробко С. I.


