
 

 

ЗВІТ 

про проведене громадське обговорення  

 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення: 

 Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення: 

     Публічна консультація «Організація освітнього процесу під час воєнного 

стану в Оболонському районі м. Києва» 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:  

Пономаренко Олексій Алішерович, заступник начальника управління 

освіти-начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Степенко 

Тамара Леонідівна, начальник відділу дошкільної освіти управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Циганок 

Анджела Михайлівна, головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, Гонтар Інна Миколаївна, директор НВК № 240 «Соціум», 

Віровцев Володимир Юрійович, начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю, жителі Оболонського району Козирь 

Михайло Олександрович, Бузевська Світлана Андріївна, Сергіївна Олена 

Миколаївна. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за 

результатами обговорення: 

 

№ 

з/п 

Пропозиція Результат: 

враховано / 

не враховано 

Підстава не врахування 

пропозиції  

1.  Організувати щотижневі 

тренування учнів для 

відпрацювання навичок 

переміщення в укриття під 

час повітряної тривоги 

Враховано  

2.  Розглянути питання 

забезпечення фізичною 

охороною від  муніципальної 

охорони  м. Києва закладів 

освіти всіх ланок 

Враховано  

3.  Звернутись до Національної 

поліції з пропозицією 

сповіщати через гучномовці 

не тільки  про повітряну 

тривогу, а й про відбій 

тривоги 

Враховано   



4.  Рекомендувати закладам 

загальної середньої освіти 

організувати відеозаписи 

уроків для забезпечення 

якісного освітнього процесу 

в дистанційному форматі за 

відсутності 

електропостачання 

Враховано   

5.  Адміністрації закладів освіти 

активізувати зворотній 

зв'язок з батьками для 

оптимізації організації 

освітнього процесу під час 

воєнного стану 

Враховано   

6.  Запровадити цикл публічних 

консультацій для жителів 

Оболонського району з 

керівниками закладів освіти 

двічі на квартал 

Враховано   

 

7. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення 

Під час заходу обговорені виникаючі сьогодні проблеми організації 

освітнього процесу, а також напрацювання та пошук ефективних шляхів їх 

вирішення.  

За результатами круглого столу було прийнято рішення про продовження 

тісної співпраці із зазначених питань з представниками громадськості, 

керівниками закладів освіти та педагогічною спільнотою. 


