КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАНН
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

тел./факс: (044) 202-74-58

ПРОТОКОЛ №24
засідання постійної комісії Київради
з питань сім'ї, молоді та спорту від 15.07.2015
Присутні:
Даниленко В.В. - голова постійної комісії;
Маляревич О.В. - заступник голови постійної комісії
Костенко Л.В. - секретар постійної комісії.
Запрошені:
Тищенко- Тишковець В.В. - заступник начальника управління орендних
відносин Департаменту комунальної власності
виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації);
Трофимов О.С. - начальник управління молоді та спорту Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації);
Власов М.О. - в.о.директора ЦВПСВМ «Десантник» ;
Рогуліна О.В. - член батьківської ради ЦВПСВМ «Десантник» ;
Карпенко В.О. - засновник компанії "Спортсвіт";
Лєвін A.B.. — помічник депутата Київської міської ради;
Павлюк С.О. — директор ШВСМ м. Києва;
Губарева М.Ю. - помічник депутата Київської міської ради.
Порядок денний
1. Про розгляд звернення Школи вищої спортивної майстерності м. Києва
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту щодо збільшення видатків для
забезпечення навчально-тренувального процесу та проведення планомірної і
ефективної роботи для підготовки спортсменів - лист ШВСМ від 07.07.15 № 114
(доповідачі: Павлюк С.О., Трофимов О.С.).
2. Про розгляд звернення Центру військово-патріотичного та спортивного
виховання молоді «Десантник» щодо сприяння у розширенні центру та наданні
нових приміщень
- лист ЦВПСВМ «Десантник» від 08.07.15 № 137/2015

(доповідачі: Власов М.О., Гудзь A.A.).
3. Різне.
СЛУХАЛИ:
По порядку денному засідання постійної комісії Даниленка В.В.
запропонував прийняти підготовлений порядок денний засідання
постійної комісії Київради з питань сім'ї, молоді та спорту за основу та в цілому.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти за основу та в цілому запропонований порядок денний
засідання постійної комісії Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" — 3 (одноголосно)
СЛУХАЛИ:
1. Про розгляд звернення Школи вищої спортивної майстерності м. Києва
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту щодо збільшення видатків для
забезпечення навчально-тренувального процесу та проведення планомірної і
ефективної роботи для підготовки спортсменів - лист ШВСМ від 07.07.15 № 114.
Павлюка С.О.- доповів по суті звернення Школи вищої спортивної
майстерності м. Києва щодо збільшення видатків для забезпечення навчальнотренувального процесу та проведення планомірної і ефективної роботи для
підготовки спортсменів та просив сприяти виділенню коштів:
- 1 5000 000 (один мільйон пят'ьсот тисяч) грн. на придбання повітряноопорної конструкції , що служить дахом для відкритого басейну в осінньозимовий перід, оскільки стара конструкція за роки експлуатації прийшла у
незадовільний стан;
- 210 000 (двісті десять тисяч) грн. на придбання матеріалів необхідних
для фільтрації та очистки води в басейні;
492 000 (чотириста дев'яносто дві тисячі) грн. для заміни
компенсаційних баків системи водопідготовки басейну та 50 000 (п'ятьдесят
тисяч) грн. на послуги по обслуговуванню басейну.
Даниленка В.В. - запропонував:
1.
Підтримати звернення Школи вищої спортивної майстерності м. Києва
від 07.07.15 № 114 щодо збільшення видатків необхідних для забезпечення
навчально-тренувального процесу та проведення планомірної і ефективної
роботи для підготовки спортсменів;
2. Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально - економічного розвитку щодо розгляду даного питання на
найближчому засіданні комісії.
ВИСТУПИЛИ:

Трофимов О.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати звернення Школи вищої спортивної майстерності м. Києва
від 07.07.15 № 114 щодо збільшення видатків необхідних для забезпечення
навчально-тренувального процесу та проведення планомірної і ефективної
роботи для підготовки спортсменів;
2. Звернутися до постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально - економічного розвитку щодо розгляду даного питання на
найближчому засіданні комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" — 2 , "УТРИМАВСЯ" — 1 (рішення прийнято)
СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд звернення Центру військово-патріотичного та спортивного
виховання молоді «Десантник» щодо сприяння у розширенні центру та наданні
нових приміщень - лист ЦВПСВМ «Десантник» від 08.07.15 № 137/2015
Питання не розглядалося
3. Різне.
СЛУХАЛИ:
3.1. Розгляд заяви Голови батьківський зборів Центру військовопатріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник» щодо
неправомірного призначення директором ЦВПСВМ «Десантник» Литвина А.М.
Карпенко В.О. - доповів по суті заяви батьківський зборів Центру
військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник» щодо
неправомірного призначення директором ЦВПСВМ «Десантник» Литвина А.М.
головою Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (Наказ №
573- К від 09.07.2015 р. ). Наголосив, що Литвин О.В. призначений на посаду
директора з порушенням ряду норм чинного законодавства та норм проведення
конкурсу на керівну посаду.
Даниленка В.В. - запропонував:
1. Звернутися до Київського міського голови щодо надання роз'яснень про
призначення Литвина О.В. директором ЦВПСВМ «Десантник» без витримання
процедури призначення на керівну посаду та наявності відповідної освіти
займаній посаді.
2. Надати доручення голові Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації доповісти на найближчому пленарному засіданні Київської міської
ради та надати роз'яснення щодо підстав призначення керівника ЦВПСВМ
«Десантник» без наявності відповідної освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Рогуліна О.В., Власов М.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Звернутися до Київського міського голови щодо надання роз'яснень про
призначення Литвина О.В. директором ЦВПСВМ «Десантник» без витримання
процедури призначення на керівну посаду та наявності відповідної освіти
займаній посаді.
2. Надати доручення голові Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації доповісти на найближчому пленарному засіданні Київської міської
ради та надати роз'яснення щодо підстав призначення керівника ЦВПСВМ
«Десантник» без наявності відповідної освіти.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" — 3 (одноголосно)

Голова комісії

В.Даниленко

Секретар комісії

Л. Костенко

