Зведена інформація діяльності
постійної комісії Київради з питань освіти і науки,
сім'ї, молоді та спорту за грудень 2020 р.
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Найбільш важливі для життєдіяльності міста Києва рішення:
На засіданнях постійної комісії Київради з питань освіти, науки, сім'ї,
молоді та спорту за грудень 2020 року були відпрацьовані та погоджені
питання, які пов’язані:
- зі збереженням та забезпеченням стабільної роботи на належному
рівні закладів освіти, спорту та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді в місті Києві;
- захистом дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді,
педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки
м. Києва;
- соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю у місті Києві;
- розвитку освіти, науки та спорту в м. Києві;
- організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно-курортного
лікування;
- погодженням надання приміщень закладів освіти міста Києва в
оренду;
- погодженням надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в місті Києві;
централізованого,
комплексного
забезпечення
дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів фізичною охороною,
системами відеоспостереження та турнікетами;
- забезпеченням навчальних закладів м.Києва правом постійного
користування земельними ділянками, на яких вони розташовуються.
Крім цього, на засіданнях постійної комісії були розглянуті, погоджені
та рекомендовані для розгляду на сесії Київської міської ради проекти
рішення Київської міської ради:

- «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
та Президента України щодо необхідності державного визнання і
підтримки Пласту - Національної скаутської організації України»”.
- «Про надання управлінню освіти Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації для експлуатації та обслуговування будівлі
і споруд середньої школи №243 з реконструкцією шкільного стадіону та
подальшою експлуатацією і обслуговуванням на вул. Новомостицькій, 10
у Подільському районі міста Києва (323951909).
- «Про надання Управлінню освіти Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
закладу освіти (дошкільний навчальний заклад № 158) на вул.
Микільсько-Ботанічній, 7/9 у Голосіївському районі міста Києва .
- «Про надання Управлінню освіти Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації земельної ділянки у постійне
користування для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
закладу освіти на вул. Лук’янівській, 29-А у Шевченківському районі
міста Києва (425412945) .
- «Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті
Києві земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд закладу освіти на вул. Софіївській, 23 у
Шевченківському районі міста Києва (422410985).

Організація роботи постійної комісії Київської міської ради
з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту
Постійна комісія Київської міської ради веде свою роботу шляхом
проведення засідань, виїзних засідань, робочих нарад, зустрічей, круглих
столів, презентацій та інше.
Депутатами постійної комісії затверджено функціональні напрямки
діяльності комісії та план роботи по підготовці проектів рішень Київської
міської ради
на наступний рік. Кожне засідання постійної комісії
відбувається за участю представників засобів масової інформації (ЗМІ),
представників профільних Департаментів, управлінь та служб виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
представників районних в м. Києві державних адміністрацій, громадських
організацій, громадян тощо.
Також, постійна комісія здійснює роботу зі зверненнями мешканців
м. Києва шляхом проведення особистого прийому громадян.

Члени постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки,
сім'ї, молоді та спорту також входять до різноманітних тимчасових
контрольних комісій Київської міської ради та робочих груп, що пов’язані з
життєдіяльністю міста Києва.
За сприяння постійної комісії проведено наступні заходи:
Також, на опрацюванні перебуває 3 (три) місцеві ініціативи:
щодо передачі в комунальну власність земельної ділянки
(кадастровий номер 8000000000:75:218:0050) за адресою: Верховинна, 53/13
для будівництва навчального закладу – загальноосвітньої школи;
- щодо виділення коштів з міського бюджету для будівництва нового
корпусу молодшої спеціалізованої школи №40 з поглибленим вивченням
німецької мови»;
щодо
викупу
міською
владою
будівлі
колишнього
культурно-розважального клубу «Бінго», що знаходиться за адресою
проспект Перемоги, 112 Святошинського району м. Києва для створення
«Інтернаціональної Арени культури і спорту» як єдиного майнового
комплексу ЦК Святошин та колишнього клубу «Бінго».
Постійна комісія Київської міської ради з питань освіти і науки, сім'ї,
молоді та спорту відкрита до співпраці з вітчизняними та міжнародними
організаціями, підприємствами, установами, громадськими молодіжними
організаціями, які спрямовують свою діяльність на користь суспільству,
вироблення та реалізацію ефективної державної політики щодо покращення
галузі освіти, науки та інноваційної політики та захисту дітей дошкільного та
шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших
працівників закладів та установ освіти і науки м. Києва.

