
                                                                                                  

Повідомлення про проведення громадського обговорення 

 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення Управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

 

2. Щодо організації освітнього процесу під час воєнного стану в Оболонському 

районі м. Києва. 

 

3. Альтернативні варіанти вирішення питання:  

- схвалення без зауважень; 

- схвалення з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень. 

 

4.Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія прийнятого рішення  

- організації громадянського суспільства; 

- жителі Оболонського району м. Києва. 

5. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для 

різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін 

- підвищення рівня взаємодії управління освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації та організацій громадянського суспільства, 

жителів Оболонського району міста Києва; 

- підвищення якості організації освітнього процесу під час воєнного стану. 

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін  

публікація проєкту Орієнтовного плану на офіційному веб-порталі  управління 

освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, на веб-

сторінці Департаменту суспільних комунікацій та Громадської ради при КМДА. 

 

7. Термін проведення громадського обговорення 24 листопада 2022 року о 10.00 

год. 

Місце проведення заходу: м. Київ, просп. Оболонський, 22-а. 
 

8. Форма громадського обговорення: круглий стіл 

 

9. Подання пропозицій і зауважень за формою: 

До ___ _____ 2022 року прохання подати відповідні пропозиції або зауваження 

 

Прізвище __________________________________________________________ 

Ім’я ______________________________________________________________ 

По батькові ________________________________________________________ 



Організація (установа) _______________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________ 

Тел./факс/ e-mail ____________________________________________________ 

Пропозиції _________________________________________________________ 

 

10. Адреса подання пропозицій і зауважень, що винесене на громадське 

обговорення  Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, 04211, м. Київ, вул. Йорданська, 11-а, cangela@ukr.net  

 

11. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи тел. (044)419 -94-87, 

Циганок Анджела Михайлівна, головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

 

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення 

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-порталі 

управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  

не пізніше, ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами 

обговорення. 
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