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ПРОТОКОЛ № 1/17
Правління Громадської ради при Оболонській районній в місті Києва

державній адміністрації

м. Київ 07 серпня 2017 р.

Г оловуючий — Г ончарук В.В.
Секретар — Кухарська Ю.В.

ПРИСУТНІ:
I. Члени Правління Громадської ради:
Гончарук Василь Віталійович, Проценко Валерій Миколайович, Чепурко 

Олександр Степанович, Семикрас Олександр Васильович, Марченко Вадим 
Михайлович, Павленко Ігор Володимирович, Кухарська Юлія Володимирівна, 
Слесаренко Євген Ігорович, Самітов Ігор Маратович, Ялижко Станіслав 
Станіславович.

II. Представники Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації: Пашко І.С. - керівник апарату, Тюкачова О.Ю - начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю; Вахнюк Н.М - начальник 
управління освіти Оболонської РДА; Чернишов К.О. - начальник відділу з питань 
майна комунальної власності.

III. Представники громадськості та Колегіуму «Олімп» - Коптєв О.С. -  член 
ініціативної групи Мінського масиву, Шафран Т. -  голова батьківського комітету 
школи «Колегіум «Олімп»; Цілик Н.В., Сандуляк П.І. -  адміністрація «Колегіум 
«Олімп», Кулікаєва Г.П. -  представник батьків.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення Громадською радою виконання рішення Господарського суду міста 
Києва щодо звільнення приміщення, яке займає ТОВ «Колегіум Олімп» в садочку по 
вул. Полярна, 13-А з метою збереження та розширення мережі дошкільних начальних 
закладів.
2. Різне

ЗА ПІДСУМКАМИ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИЛИ:

1. Визнати організаційні заходи Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації у частині, що стосується управління майном, переданим їй до сфери 
управління, такими, що направлені на виконання функції власника, який здійснює 
контроль за використанням та збереженням майна територіальної громади міста Києва.

2. Не заперечувати проти здійснення Оболонською районною в місті Києві 
державною адміністрацією спільно з Управлінням освіти заходів з метою забезпечення 
потреб мешканців Оболонського району в дошкільній освіті (в тому числі вирішення 
проблемних питань, пов’язаних з недостатньою кількістю місць у ДНЗ) та відновлення 
діяльності дитячого навчального закладу комунальної власності територіальної 
громади міста Києва.

3. Рекомендувати Оболонській РДА посприяти в пошуку альтернативного 
приміщення з метою розміщення школи та ДНЗ.

4. Розглянути можливість збереження неперервності навчального процесу у ТОВ 
«Колегіум «Олімп».

5. Рекомендувати ТОВ «Колегіум «Олімп» в короткий термін знайти 
альтернативне приміщення та виконати рішення Господарського суду щодо звільнення 
приміщення по вул. Полярна, 13 -А.


