КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІІ СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ,
СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

т./ф. 202-70-58

ПРОТОКОЛ №6/102
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту
м. Київ,
вул. Хрещатик, 36,
5-й поверх, кім. 514

24.06.2020

Склад комісії:

5 (п’ять) депутатів Київської міської ради

Присутні:

4 (чотири)депутати Київської міської ради, члени постійної
комісії:
Старостенко Г.В. – голова комісії
Паладій С.В. – заступник голови комісії
Шульга Н.І. - секретар комісії
Гончаров О.В. - член комісії

Відсутні:

Васильчук В.В. - перший заступник голови комісії

Запрошені:

Пелих В.М. – заступник директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Фіданян О.Г.– директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Лендєл Л.П. – начальник відділу правового забезпечення
управління персоналу та правового забезпечення Департаменту
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)
Юрченко С.П. – начальник управління персоналом Департаменту
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)
Ситниченко Є.В. – заступник керівника апарату Київської міської
державної адміністрації
Хан Ю.М.– директор Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Йовжій О.М. – юрисконсульт Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Мельник В.В. – директор КП «Спортивний комплекс «Старт»
Муха В.І. – депутат Київської міської ради
Шурко О.В. – заступник начальника управління освіти
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Деснянської РДА
Рабійчук О.В. – заступник головного бухгалтера Централізованої
бухгалтерії управління освіти Дніпровської РДА
Слободянюк О.Л. – директор Школи I-III ступенів №292 імені
гетьмана України Івана Мазепи
Костецька Ю.Ю. – члені місцевої ініціативи, представник батьків
Школи I-III ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи
Федорчук О.В. – юрисконсульт управління освіти Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
Демух Р.С. – провідний фахівець з юридичних питань
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Кушніренко П.Б. – юрисконсульт управління освіти
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Сіренко О.Л. – заступник начальника управління освіти
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Рєка А.Д. – начальнику відділу управління освіти Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації
Селишко О.В. – начальник відділу з питань дошкільної освіти
управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації
Гендлер А.Г. – представник приватного дошкільний закладу світи
«SMART» (ФОП Хлібановської П.В.)
Солодовнікова С.В. – представник батьківського комітету
колективу дитячого ансамблю народного танцю «Трипілля»
Тютюнник К.Є.- представник батьківського комітету колективу
дитячого ансамблю народного танцю «Трипілля»
Орловська В.А. - представник батьків здобувачів освіти у гімназії
«Київська Русь»
Бадаєва І.М. – директора гімназії «Київська Русь»
Потабенко І.В. – голова комітету з питань освіти громадської
ради при КМДА
Федорова О.Л. – представник батьків Школи І-ІІІ ступенів № 275
імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва
Литвин І.В. - представник батьків Школи І-ІІІ ступенів № 275
імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про присвоєння
Мосенкісу Ю. Л. звання «Почесний громадянин міста Києва» (доручення
заступника міського голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В.
№08/231-1278/ПР від 22.05.2020) (доп. Загуменний Д.М.).
2. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін
до статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (доручення заступника міського
голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. №08/231-1339/ПР від
05.06.2020) (доп. Департамент молоді та спорту).
2

3. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 10 липня 2018 року № 1264/5328
(667733889)» (доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської
ради Прокопіва В.В. №08/231-1231/ПР від 08.05.2020) (доп. Департамент
земельних ресурсів).
4. Про інформацію щодо оформлення земельних ділянок під закладами
освіти (в тому числі проблематичних) Голосіївського, Дарницького,
Дніпровського та Деснянського районів міста Києва (доп. Голосіївська РДА,
Дарницька РДА, дніпровська РДА, Деснянська РДА, управління освіти РДА,
Департамент освіти і науки, Департамент земельних ресурсів, Департамент
містобудування та архітектури, постійна комісія Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування).
5. Про створення та затвердження складу Конкурсної комісії з призначення
персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти (доп.
Департамент освіти і науки).
6. Про надання кандидатури до складу конкурсної комісії на зайняття посад
керівників закладів дошкільної освіти (доп. Департамент освіти і науки).
7. Про повторний розгляд звернення голови Солом’янського осередку
громадської організації «Стопкорупція» Худолій О.М. щодо створення робочої
групи для напрацювання рішень стосовно реалізації вимог закону «Про освіту» у
закладах освіти: СШ №№7, 221, 22 та ДНЗ №223,624 (доп. заявник, управління
освіти Солом’яснької РДА, Департамент освіти і науки).
8. Про розгляд звернення представника батьків здобувачів освіти у гімназії
«Київська Русь» Орловської В.А. щодо здійснення занять ДЮСШ «Дарниця» на
футбольному стадіоні гімназії «Київська Русь»(доп. заявник, управління освіти
Дарницької РДА, директор гімназії «Київська Русь»).
9. Про розгляд колективне звернення від батьків дітей гімназії «Київська
Русь», колективу дитячого ансамблю народного танцю «Трипілля», в особі
Балакіної Н. та Зінчук К. щодо продовження проведення занять колективу в
гімназії «Київська Русь» (доп. заявник, управління освіти Дарницької РДА,
директор гімназії «Київська Русь»).
10. Про розгляд місцевої ініціативи «Щодо виділення школі I-III ступенів
№292 імені гетьмана України Івана Мазепи коштів в сумі 3 500 000 грн. 00 коп.
для проведення капітального ремонту даху»(доп. заявники, Деснянська РДА,
управління освіти Деснянської РДА, директор закладу).
11. Про розгляд звернення ФОП Хлібановської П.В. (приватний дошкільний
заклад освіти «SMART») щодо виплати компенсації за програмою «Гроші ходять
за дитиною» на період карантину(доп.заявники, Департамент освіти і науки,
управління освіти Дарницької РДА).
12. Про кандидатури на заміщення посад директорів закладів загальної
середньої освіти (доп. конкурсна комісія, управління освіти РДА, Департамент
освіти і науки).
13. Різне.
СЛУХАЛИ: Старостенко Г.В. – голову комісії щодо прийняття за основу
порядок денний із 13 питань засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, молоді та спорту від 24.06.2020.
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ВИРІШИЛИ: Прийняти за основу порядок денний із 13 питань засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, молоді та спорту
від 24.06.2020.
ГОЛОСУВАЛИ: за -4, проти - немає, утрималось – немає, не голосували –
немає. Рішення прийнято.
Питання, винесені на розгляд з голосу:
СЛУХАЛИ: Старостенко Г.В. – голову комісії щодо включення до порядку
денного
проєкт
рішення
Київської
міської
ради
«Про
створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №536
Святошинського району м. Києва» (доручення заступника міського головисекретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. №08/231-1589/ПР від
26.06.2020).
ВИРІШИЛИ: Включити до проекту порядку денного вищезазначене
питання.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - немає, утрималось – немає, не голосували –
немає. Рішення прийнято.
Зміна черговості:
СЛУХАЛИ: Муху В.І. – депутата Київської міської ради щодо зміни
черговості порядку денного, а саме питання №13 проєкт рішення Київської
міської ради «Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) №536 Святошинського району м. Києва» розглянути питанням №1.
ВИСТУПИЛИ: Старостенко Г.В.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію щодо зміни черговості.
СЛУХАЛИ: Костецьку Ю.Ю. – члена місцевої ініціативи щодо зміни
черговості порядку денного, а саме питання №10 «Розгляд місцевої ініціативи
«Щодо виділення школі I-III ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи
коштів в сумі 3 500 000 грн. 00 коп. для проведення капітального ремонту даху»
розглянути питанням №2.
ВИСТУПИЛИ: Старостенко Г.В.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію щодо зміни черговості.
СЛУХАЛИ: Гончарова О.В. – депутата Київської міської ради щодо зміни
черговості порядку денного, а саме питання №12 «Про кандидатури на заміщення
посад директорів закладів загальної середньої освіти» розглянути питанням №3.
ВИСТУПИЛИ: Старостенко Г.В.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію щодо зміни черговості.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
із змінами та доповненнями:
1. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про
створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №536
Святошинського району м. Києва» (доручення заступника міського голови4

секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. №08/231-1589/ПР від
26.06.2020) (доп. Муха В.І.).
2. Про розгляд місцевої ініціативи «Щодо виділення школі I-III ступенів
№292 імені гетьмана України Івана Мазепи коштів в сумі 3 500 000 грн. 00 коп.
для проведення капітального ремонту даху»(доп. заявники, Деснянська РДА,
управління освіти Деснянської РДА, директор закладу).
3. Про кандидатури на заміщення посад директорів закладів загальної
середньої освіти (доп. конкурсна комісія, управління освіти РДА, Департамент
освіти і науки).
4. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про присвоєння
Мосенкісу Ю. Л. звання «Почесний громадянин міста Києва» (доручення
заступника міського голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В.
№08/231-1278/ПР від 22.05.2020) (доп. Загуменний Д.М.).
5. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін
до статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (доручення заступника міського
голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. №08/231-1339/ПР від
05.06.2020) (доп. Департамент молоді та спорту).
6. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 10 липня 2018 року № 1264/5328
(667733889)» (доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської
ради Прокопіва В.В. №08/231-1231/ПР від 08.05.2020) (доп. Департамент
земельних ресурсів).
7. Про інформацію щодо оформлення земельних ділянок під закладами
освіти (в тому числі проблематичних) Голосіївського, Дарницького,
Дніпровського та Деснянського районів міста Києва (доп. Голосіївська РДА,
Дарницька РДА, дніпровська РДА, Деснянська РДА, управління освіти РДА,
Департамент освіти і науки, Департамент земельних ресурсів, Департамент
містобудування та архітектури, постійна комісія Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування).
8. Про створення та затвердження складу Конкурсної комісії з призначення
персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти (доп.
Департамент освіти і науки).
9. Про надання кандидатури до складу конкурсної комісії на зайняття посад
керівників закладів дошкільної освіти (доп. Департамент освіти і науки).
10. Про повторний розгляд звернення голови Солом’янського осередку
громадської організації «Стопкорупція» Худолій О.М. щодо створення робочої
групи для напрацювання рішень стосовно реалізації вимог закону «Про освіту» у
закладах освіти: СШ №№7, 221, 22 та ДНЗ №223,624 (доп. заявник, управління
освіти Солом’яснької РДА, Департамент освіти і науки).
11. Про розгляд звернення представника батьків здобувачів освіти у гімназії
«Київська Русь» Орловської В.А. щодо здійснення занять ДЮСШ «Дарниця» на
футбольному стадіоні гімназії «Київська Русь»(доп. заявник, управління освіти
Дарницької РДА, директор гімназії «Київська Русь»).
12. Про розгляд колективне звернення від батьків дітей гімназії «Київська
Русь», колективу дитячого ансамблю народного танцю «Трипілля», в особі
Балакіної Н. та Зінчук К. щодо продовження проведення занять колективу в
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гімназії «Київська Русь» (доп. заявник, управління освіти Дарницької РДА,
директор гімназії «Київська Русь»).
13. Про розгляд звернення ФОП Хлібановської П.В. (приватний дошкільний
заклад освіти «SMART») щодо виплати компенсації за програмою «Гроші ходять
за дитиною» на період карантину(доп.заявники, Департамент освіти і науки,
управління освіти Дарницької РДА).
СЛУХАЛИ: Старостенко Г.В. – голову комісії щодо прийняттяв цілому
порядок денний із 13 питань засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань освіти, науки, молоді та спорту від 24.06.2020.
ВИРІШИЛИ: Прийняти в цілому порядок денний із 13 питань засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, молоді та спорту
від 24.06.2020.
ГОЛОСУВАЛИ: за -4, проти - немає, утрималось – немає, не голосували –
немає. Рішення прийнято.
Розгляд (обговорення) питань порядку денного:
1. СЛУХАЛИ:

Муху В.Ю. – депутата Київської міської ради, яка поінформувала
про проєкт рішення Київської міської ради «Про
створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) №536 Святошинського району м. Києва» (доручення
заступника міського голови-секретаря Київської міської ради
Прокопіва В.В. №08/231-1589/ПР від 26.06.2020).

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Шульга Н.І., Паладій С.В.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати проєкт рішення Київської міської ради
«Про
створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) №536 Святошинського району м. Києва» та
рекомендувати його для розгляду на пленарному засіданні сесії
Київської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували –немає.
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:

Слободянюк О.Л. – директора Школи I-III ступенів №292 імені
гетьмана України Івана Мазепи щодо місцевої ініціативи «Щодо
виділення школі I-III ступенів №292 імені гетьмана України
Івана Мазепи коштів в сумі 3 500 000 грн. 00 коп. для
проведення капітального ремонту даху».

ВИСТУПИЛИ:

Костецька Ю.Ю., Шурко О.В., Старостенко Г.В., Паладій С.В.,
Слободянюк О.Л., Шульга Н.І.

ВИРІШИЛИ:

1) Підтримати місцеву ініціативу «Щодо виділення школі I-III
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ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи коштів в
сумі 3 500 000 грн. 00 коп. для проведення капітального ремонту
даху».
2) Доручити Деснянській районній в місті Києві державній
адміністрації, як головному розпоряднику бюджетних коштів
здійснити відповідний перерозподіл в межах своїх бюджетних
призначень.
3) Доручити управлінню освіти Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації прискорити роботу по підготовці
відповідного розпорядження.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували –немає.
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:

Шульгу Н.І. – голову конкурсної комісії з відбору кандидатур на
заміщення вакантних посад керівників закладів загальної
середньої освіти комунальної власності територіальної громади
міста Києва щодо переможців конкурсу на посади керівників
закладів загальної середньої освіти (список додається).

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Паладій С.В., Гончаров О.В., Фіданян О.Г.,
Федоренко О.Л.

ВИРІШИЛИ:

1) Зняти з розгляду питання про кандидатури на заміщення
посад директорів закладів загальної середньої освіти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1, проти – немає, утрималось – 3, не голосували – немає.
Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2) Погодити список переможців та рекомендувати
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) призначити визначених конкурсною
комісією претендентів на посаду керівників закладів загальної
середньої освіти шляхом укладання з ними контракту із
дотриманням вимог законодавства - України про працю, а саме:
Голосіївський район:
1. Спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7 міста Києва Никитюк Людмилу Анатоліївну.
2. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте
Аліг’єрі міста Києва - Кузьменко Наталію Іванівну.
3. Школа І-ІІІ ступенів № 151 міста Києва - Кирду Юлію
Миколаївну.
4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням англійської мови № 165 міста Києва - Вашкулат
Людмилу Павлівну.
Дарницький район:
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1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62 Бумагіну Оксану Арсентіївну.
2. Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з
поглибленим вивченням української мови та літератури № 127
Дарницького району м. Києва - Сидоренко Людмилу Василівну.
3. Школа І-ІІІ ступенів № 160 Дарницького району м. Києва
- Матасюк Ірину Володимирівну.
4. Школа І-ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва
- Кучеряву Валентину Валентинівну.
5. Школа І-ІІІ ступенів № 289 Дарницького району м. Києва
- Плугову Тетяну Олександрівну.
6. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
305 з поглибленим вивченням іноземної мови - Касян Ларису
Федорівну.
7. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
314 з поглибленим вивченням іноземної мови - Жебчука Івана
Васильовича.
8.
Спеціалізована загальноосвітня школа № 316 з
поглибленим вивченням української мови - Кондик Ольгу
Петрівну.
9. Київська інженерна гімназія - Рудея Дмитра Юрійовича.
10. Гімназія «Київська Русь» Дарницького району м. Києва Бадаєву Інну Миколаївну.
Деснянський район:
1. Школа І-ІІІ ступенів № 248 Деснянського району міста
Києва - Бахмач Тетяну Олексіївну.
2. Спеціалізована школи І-ІІІ ступенів № 251 імені ХоШи
Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського
району міста Києва - Шульгу Ларису Пантелеївну.
3. Школа І-ІІІ ступенів № 270 Деснянського району міста
Києва - Коломійця Петра Петровича.
4. Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста
Києва - Ніколаєву Олену Вікторівну.
5. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс
«Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням
природничих наук - ліцей № 293» Деснянського району міста
Києва - Зоріну Вікторію Іванівну.
Дніпровський район:
1. Навчально-виховний комплекс № 30 «ЕкоНад»
(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов – гімназія) - Мельниченка Володимира
Миколайовича.
2. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного
циклу - Доброханську Оксану Юріївну.
3. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42 м.
Києва - Дубовецького Юрія Олександровича.
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4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з
поглибленим вивченням іноземних мов - Петрушу Юлію
Миколаївну.
5. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 120 м. Києва з
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного
циклу - Почтар Валентину Леонтіївну.
6. Комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний
комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг»
міста Києва (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня –
спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов та інформаційних технологій – технологічний
ліцей) - Кінькова Юрія Григоровича.
7. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158 м.
Києва - Гондюл Ірину Леонідівну.
8. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 184 м.
Києва - Мішину Аллу Семенівну.
9. Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов м. Києва - Лавриненко Світлану Леонідівну.
10. Ліцей № 208 м. Києва - Чемериса Михайла
Валентиновича.
11. Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я»
(початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва - Ліфінцеву
Олену Анатоліївну.
12. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 228 м.
Києва - Семирекову Ілону Вікторівну.
13. Український колеж ім. В.О. Сухомлинського м. Києва
(спеціалізована школа № 272) - Кушніра Євгена Семеновича.
14. Школа І ступеня № 330 «Русанівка» м. Києва - Ужакіну
Тетяну Вікторівну.
Оболонський район:
1. Школа І-ІІІ ступенів № 233 Оболонського району м.
Києва - Скрицького Володимира Аркадійовича.
2. Спеціалізована школа № 252 імені Василя Симоненка
Оболонського району м. Києва - Преподобну Олену
Олександрівну.
3. Школа І ступеня № 326 Оболонського району м. Києва Король Людмилу Миколаївну.
4. Спеціальна школа-інтернат І ступеня № 25 Оболонського
району м. Києва - Коломієць Олену Григорівну.
Печерський район:
1. Гімназія № 32 «Успіх» Печерського району м. Києва Чумак Світлану Володимирівну.
2. Ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського
району м. Києва - Ломаковську Ганну Віталіївну.
3. Спеціалізована школа № 88 Печерського району м. Києва
з поглибленим вивченням російської мови - Мішньову Світлану
Олександрівну.
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4. Гімназія № 109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського району м.
Києва - Полякову Віталію Іванівну.
Подільський район:
1. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів гімназія
№ 34 «Либідь» імені Віктора Максименка - Багінську Алевтину
Тадеушівну.
2. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
«Середня загальноосвітня школа № 45» Подільського району м.
Києва - Пошелюжного Олександра Валентиновича.
3. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
«Спеціальна школа-інтернат № 5 ім. Я.П.Батюка» м. Києва Антонюк Катерину Василівну.
Святошинський район:
1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35
Святошинського району м. Києва - Зоріна Віталія Васильовича.
2. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 140
Святошинського району м. Києва - Семенюк Оксану Євгенівну.
3. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 223
Святошинського району м. Києва - Олійник Ірину Миколаївну.
4. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 288
Святошинського району м. Києва - Жгута Олега Анатолійовича.
5. Спеціальна школа-інтернат № 15 м. Києва - Остапенко
Тетяну Володимирівну.
6. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 16 м. Києва
- Нікуленкову Наталію Михайлівну.
Солом'янський район:
1. Гімназія-інтернат № 13 - Возненко Світлану Євгенівну.
2. Середня загальноосвітня школа № 46 м. Києва - Поторочу
Ольгу Миколаївну.
3. Спеціалізована школа № 64 м. Києва - Юшко Оксану
Володимирівну.
4. Середня загальноосвітня школа № 67 м. Києва - Корнієнка
Валерія Васильовича.
5. Середня загальноосвітня школа № 74 м. Києва Марушевську Олену Олегівну.
6. Середня загальноосвітня школа № 121 м. Києва - Ельхалді
Наталію Петрівну.
7. Ліцей № 142 м. Києва - Школьну Галину Василівну.
8. Спеціальна загальноосвітня школа "НАДІЯ" м. Києва Бондаренко Наталію Василівну.
Шевченківський район:
1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з
поглибленим вивченням іноземних мов Шевченківського району
м. Києва - Кудляк Світлану Миколаївну.
2. Технічний ліцей Шевченківського району м. Києва Ілюшину Олену Олександрівну.
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крім кандидатур:
- Юрка Олександра Володимировича на заміщення посади
керівника Школи І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського району міста
Києва;
- Антощак Оксану Вікторівну на заміщення посади керівника
Школи І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира
Деснянського району міста Києва
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3, проти – 1, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Федоренко О.Л. – представник батьків учнів Школи І-ІІІ
ступенів № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського
району міста Києва про заперечення стосовно результатів
конкурсного відбору щодо призначення на заміщення вакантної
посади керівника Школи І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука
Володимира Деснянського району міста Києва кандидата
Антощак Оксани Вікторівни.
В обговоренні брали участь:
Старостенко Г.В., Фіданян О.Г., Паладій С.В., Шульга Н.І.,
Гончаров О.В., Федоренко О.Л.

ВИРІШИЛИ:

3) Погодити кандидатуру Антощак Оксану Вікторівну на
заміщення посади керівника Школи І-ІІІ ступенів № 275 імені
Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3, проти – немає, утрималось – 1, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

4) Доручити Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) вивчити факти, порушених у
зверненні та поінформувати комісію та заявників.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували –немає.
Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В. – голова комісії щодо результатів конкурсного
відбору Юрка Олександра Володимировича на заміщення посади
керівника Школи І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського району міста
Києва.
В обговоренні брали участь:
Старостенко Г.В., Шульга Н.І., Гончаров О.В., Шурко О.В.,
Фіданян О.Г.

ВИРІШИЛИ:

5) Погодити кандидатуру Юрка Олександра Володимировича
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на заміщення посади керівника Школи І-ІІІ ступенів № 259
Деснянського району міста Києва.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 2, проти – 1, утрималось – 1, не голосували –немає. Рішення
не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6) У зв’язку з тим, що кандидатура Юрка Олександра
Володимировича на заміщення посади керівника Школи І-ІІІ
ступенів № 259 Деснянського району міста Києва не набрала
необхідної кількості балів з проходження перевірки на знання
законодавства у сфері загальної середньо освіти шляхом
комп’ютерного тестування, рекомендувати Департаменту освіти
і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
повернути рішення щодо результатів конкурсного відбору на
повторний розгляд конкурсної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3, проти – 1, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:

Старостенко Г.В. – голову комісії, яка поінформувала про проект
рішення Київської міської ради «Про присвоєння Мосенкісу Ю.
Л. звання «Почесний громадянин міста Києва» (доручення
заступника міського голови-секретаря Київської міської ради
Прокопіва В.В. №08/231-1278/ПР від 22.05.2020).

ВИСТУПИЛИ:

Паладій С.В.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати проєкт рішення Київської міської ради
«Про
присвоєння Мосенкісу Ю. Л. звання «Почесний громадянин
міста Києва» та рекомендувати його для розгляду на пленарному
засіданні сесії Київської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували –немає.
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:

Йовжия О.М. – юрисконсульта Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), який
поінформував про проєкт рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
(доручення заступника міського голови-секретаря Київської
міської ради Прокопіва В.В. №08/231-1339/ПР від 05.06.2020).

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Гончаров О.В., Хан О.М., Йовжий О.М.

ВИРІШИЛИ:

Проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до
статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» відкласти на
доопрацювання.
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ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували –немає.
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:

Пелих В.М. – заступника директора Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), яка
поінформувала про проєкт рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 10 липня
2018 року № 1264/5328 (667733889)» (доручення заступника
міського голови-секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В.
№08/231-1231/ПР від 08.05.2020).

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Паладій С.В.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 10 липня
2018 року № 1264/5328 (667733889)» та рекомендувати його для
розгляду на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:

Старостенко Г.В. – голову комісії щодо оформлення земельних
ділянок під закладами освіти (в тому числі проблематичних)
Голосіївського, Дарницького, Дніпровського та Деснянського
районів міста Києва.

ВИСТУПИЛИ:

Рєка А.Д., Шульга Н.І., Паладій С.В., Пелих В.М., Рабійчук О.В.,
Федорчук О.В., Шурко О.В., Гончаров О.В.

ВИРІШИЛИ:

Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) спільно з управліннями освіти
Голосіївського, Дарницького, Дніпровського та Деснянського
районів міста Києва опрацювати проблематичні питання та
знайти шляхи її вирішення для прискорення оформлення
земельних ділянок під закладами освіти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Фіданян О.Г. – директора Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), яка
поінформувала про створення Конкурсної комісії з призначення
персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Паладій С.В., Гончаров О.В., Васильчук В.В., Фіданян О.Г.
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ВИРІШИЛИ:

1) Включити до складу Конкурсної комісії з призначення
персональних стипендій Київської міської ради для обдарованих
дітей міста Києва депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки,
сім’ї, молоді та спорту:
– Шульгу Н.І.(за згодою);
- Гончарова О.В. (за згодою).
2) Затвердити персональний та кількісний склад Конкурсної
комісії з призначення персональних стипендій Київської міської
ради для обдарованих дітей міста Києва у складі:
Старостенко Ганна Вікторівна –голова постійної комісії
Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту, голова
Конкурсної комісії;
Фіданян Олена Григорівна – директор Департаменту освіти і
науки, заступник голови Конкурсної комісії;
Члени :
Шульга Н.І. – депутат Київради, секретар постійної комісії
Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту;
Гончаров О.В. - депутат Київради, член постійної комісії
Київради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту;
Поліщук Ірина Юріївна – директор комунального
позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія
наук учнівської молоді»;
Дідур Олександра Олександрівна – заступник завідувача
НМЦ координації методичної роботи та освітніх вимірювань
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка;
Федунова Тетяна Миколаївна – директор спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
№85, голова ГО «Асоціація керівників шкіл міста Києва»;
Батечко Олена Вячеславівна – начальник відділу загальної
середньої освіти Департаменту освіти і науки;
Яценко Раїса Василівна – головний спеціаліст відділу
загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували –немає.
Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:

Старостенко Г.В. – голову комісії щодо надання кандидатури до
складу конкурсної комісії на зайняття посад керівників закладів
дошкільної освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Шульга Н.І., Фіданян О.Г., Гончаров О.В.,
Паладій С.В.

ВИРІШИЛИ:

Включити до складу Конкурсної комісії на зайняття посад
керівників закладів дошкільної освіти:
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- Старостенко Г.В. – депутата Київської міської ради, голову
постійної комісії Київської міської ради з питань освіти,
науки, сім’ї, молоді та спорту (за згодою).
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:

Худолій О.М. – голову Солом’янського осередку громадської
організації «Стопкорупція» щодо створення робочої групи для
напрацювання рішень стосовно реалізації вимог закону «Про
освіту» у закладах освіти: СШ №№7, 221, 22 та ДНЗ №223,624
(оновлена інформація додається).

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В.

ВИРІШИЛИ:

Доручити Солом’янській районній в місті Києві державній
адміністрації створити робочу групу по напрацюванню рішень
стосовно реалізації вимог закону України «Про освіту» у
закладах освіти: СШ №№7, 221, 22 та ДНЗ №223, 624 за участю
представників Солом’янської РДА, Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА),
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА), Департаменту освіти і
науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА),
управління освіти Солом’янської РДА, депутатів Київської
міської ради обраних від Солом’янського району м. Києва (за
згодою) та громадської організації «Стопкорупція».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:

Орловську В.А. - представника батьків здобувачів освіти у
гімназії «Київська Русь» щодо здійснення занять ДЮСШ
«Дарниця» на футбольному стадіоні гімназії «Київська Русь».

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Шульга Н.І., Бадаєва І.М., Рєка А.Д., Паладій
С.В., Гончаров О.В.

ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації провести нараду спільно з ДЮСШ
«Дарниця», ДЮСШ «Переможець», директором закладу освіти,
представниками батьків здобувачів освіти у гімназії «Київська
Русь», депутатами Київської міської ради щодо здійснення
занять ДЮСШ на футбольному стадіоні гімназії «Київська
Русь».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
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Рішення прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Тютюнник К. – представника батьків дітей гімназії «Київська
Русь», колективу дитячого ансамблю народного танцю
«Трипілля» щодо продовження проведення занять колективу в
гімназії «Київська Русь».

ВИСТУПИЛИ:

Бадаєва І.М., Старостенко Г.В., Шульга Н.І., Паладій С.В.

ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві
державної
адміністрації
провести
нараду
спільно
з
представником дитячого ансамблю народного танцю «Трипілля»,
представниками батьків, директором закладу освіти, депутатами
Київської міської ради щодо продовження проведення занять
колективу в гімназії «Київська Русь».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:

Гендлер О.Г. – представника
ФОП Хлібановської П.В.
(приватний дошкільний заклад освіти «SMART») щодо виплати
компенсації за програмою «Гроші ходять за дитиною» на період
карантину.

ВИСТУПИЛИ:

Старостенко Г.В., Шульга Н.І., Селинко О.В., Гончаров О.В.

ВИРІШИЛИ:

1) Доручити Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) взяти питання виплати
компенсації приватним закладам освіти за програмою «Гроші
ходять за дитиною» на період карантину під контроль.
2) Доручити управлінню освіти Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації опрацювати звернення приватного
закладу освіти «SMART» ( ФОП Хлібановської П.В).

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, проти – немає, утрималось – немає, не голосували – немає.
Рішення прийнято.

Голова

комісії

Ганна СТАРОСТЕНКО

Секретар

комісії

Наталія ШУЛЬГА
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