
ПРОТОКОЛ №  12 
засідання громадської ради 

при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

м. Київ «28» липня 2016 року

На засіданні Громадської ради присутні 21 член Громадської ради. 
Громадська рада повноважна приймати рішення з усіх питань.

У засіданні Громадської ради взяли участь начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв ’язків з громадськістю і ЗМІ Печерської 
райдержадміністрації Печерська К.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.Стан сучасної освіти Печерського району та перспективи розвитку на 

2016-2017 навчальний рік;
2 Готовність навчальних закладів до нового навчального року;
3. Стан забезпечення вільних місць в дош кільних навчальних закладах.
4.Про результати проведення антикорупційної експертизи проекту 

розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
«Про затвердження Положення про районну соціально-медичну Комісію по 
відбору дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей та 
розумово-відсталих дітей з порушенням (денне перебування) 
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району міста Києва».

На початку засідання начальник відділу з питань внутрішньої політики 
та зв ’язків з громадськістю і ЗМІ Катерина Печерська, за дорученням Голови 
Печерської РДА М артинчука Сергія, привітала голову Громадської ради 
Віталія Почтового з Днем народження та за вагомий особистий внесок у 
розвиток Печерського району та вручила подяку голови Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації. Також Віталія Почтового привітав 
керівник ОСН «Лаврський» М икола Д ’яченко та вручив подяку від органу 
самоорганізації населення.

Голова Громадської ради Почтовий B.C. проінформував про достатній 
рівень дисципліни, наявність кворуму, а також привітав іменників -  членів 
Громадської ради.

За регламент засідання проголосували одноголосно.

По першому, другому та третьому питанню слухали:
Копил Т.В. -  начальника управління освіти та інноваційного розвитку 

Печерської райдержадміністрації.
Після доповіді були надані відповіді на ряд питань.
Член Громадської ради Ластовченко О.М. запропонував надати копії 

листів за підписом голови Печерської райдержадміністрації по питанню 
черги в дошкільні заклади для дітей-печерян, а також надати інформацію про 
кількість дитячих закладів, які знаходяться в оренді погодинно та для



перевірки дитячих закладів, які здаються в оренду, в комісію по перевірці 
включити членів Громадської ради.

Вирішили: Прийняти інформацію до відома.
Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

По четвертому питанню слухали:
Першого заступника голови Громадської ради Ружанську В.М., яка 

повідомила про виконання Постанови Кабінету М іністрів від 03 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації держ авної політики» та зазначила, що під час проведення 
антикорупційної експертизи проекту розпорядження «Про затвердження 
Положення про районну соціально-медичну Комісію по відбору дітей до 
відділення соціально-медичної реабілітації дітей з порушенням (денне 
перебування) Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Печерського району міста Києва» корупціогенних 
факторів у нормативно-правових актах не виявлено, вищезазначений проект 
нормативно-правового акту не потребує змін і доповнень і повністю 
відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Вирішили: Згідно експертного висновку за результатами проведеної 
антикорупційної експертизи погодити проект розпоряджень «Про 
затвердження Положення про районну соціально-медичну Комісію по 
відбору дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей з 
порушенням (денне перебування) Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району міста 
Києва».

Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

З різних питань слухали:
Ластовченка О.М. -  члена Громадської ради, який підняв питання що 

Громадська рада не отримала розш иреної інформації про хімічні відхилення 
складу питної води в кюветах Печерського району.

Вирішили: надіслати листа до відокремленого підрозділу
Оболонського міжрайонного відділу (філії) лабораторних досліджень 
Державної установи «Київський міський лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» з проханням надати інформацію про хімічні 
відхилення складу питної води в кюветах Печерського району.

Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.



Артем Кузнецов -  член Координаційної ради громадських рад по місту 
Киеву -  зазначив, що члени громадської ради Печерська готові провести 
Коордради як тільки визначаться з датою.

Наприкінці засідання голова Громадської ради Почтовий B.C. 
подякував всім присутнім за плідну роботу та поставив на голосування 
питання про перенесення питань, визначених планом роботи Громадської 
ради для розгляду у серпні 2016 року, на наступне засідання Громадської 
ради, яке відбудеться у вересні поточного року.

Голосували:
«за-21 проти -  0 утримались - 0
Рішення прийнято.

Голова Громадської ради В. Почтовий

Секретар Г.Яковенко


