
ПРОТОКОЛ  

засгдання  Студентськоi ради  при  Голосггвськгй  районнгй  в  мгстг  Киевг  державнгй  адмгнгстрацгг  

«19» лютого  2020 року 	 м. Киiв  

Присутнг: 

1. Гоголь  Iнна  Миколаiвна  — головний  спецгалгст  вгддглу  у  справах  молодг  та  
спорту  

Члени  Студентськоi ради  при  ГолосгУвськгй  районнгй  в  игстг  Киевг  державнгй  
адмгнгстрацгн: 

2. Стефогло  Олександра  Петргвна  - представник  Киiвсько  академгi естрадного  та  
циркового  мистецтв; 

3. Сгдлецька  Анна  Андрггвна  - представник  Економгко-правового  технгкуму  при  
МАУП  ; 

4. Богдан  Олександра  Олеггвна  - представник  Економгко-правового  технiкуму  при  
МАУП  ; 

5. Костюк  Андргй  Серггйович  - представник  Кигвського  транспорто-економгчного  
коледжу; 

6. Долгнська  Анастасгя  Олеггвна  - представник  Нацгонального  унгверситету  
6iopecypciв  та  природокористуванняУкрагни ; 

7. Паращук  Iлля  Володимирович  - представник  Киiвського  траЕiспорто-
економгчного  коледжу; 

8. Олгйник  Олексгй  Олегович  - предсгавник  Мгжреггональног  академгi управлгння  
персоналом; 

9. Совгира  Irop Стангславович  - представник  Нацгонального  унгверситету  
харчових  технологгй; 

10. Макаров  Вгталгй  Олександрович  - представник  Киiвського  гнституту  5гзнесу  i 
права; 



11. Василенко  Олександр  Серггйович  - представник  Нацгонального  унгверситету  
6iopecypciв  та  природокористування  Украгни ; 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Пгдготовка  привгтання  до  Дня  ргдног  нови. 

2. Подання  кандидатур  для  святкування  Масляногг. 

З. Про  надання  обладнанкя  та  примгщення  для  проведення  заходу  
присвяченого  популяризацгi гнклюзивноi освгти. 

4. Про  подання  проекту  громадського  простору  у  рамках  конкурсу  «Бюджет  
участг». 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ: 

1. По  першому  питанию  порядку  денного  

Слух  али: 

Василенко  Олександр  Серггйовича, який  запропонував  зробити  привгтання  Студентськот  ради  
при  Голосгiвськгй  районнгй  в  мгстг  Киевг  державнгй  адмгнгстрацгТ  у  форматг  вгдео, з  
декламуванням  вгрша. 

Голосу  вал  и  

10-«за»; 

0 - «проти»; 

0-«утримались» 

Ргшення  прийнято. 

Ухвалили: 



зробити  привгтання  СтудентськоТ  ради  при  ГолосгТвськгй  районнгй  в  мгстг  Киевг  державнгй  

адмгнгстрацгТ  у  форматг  вгдео, з  декламуванням  вгрша. 

2. По  другому  питанию  порядку  денного  

Слухали: 

Василенко  Олександра  Серггйовича, який  запропонував  подати  по  3-4 кандидатури  з  кожного  
унгверситету  та  коледжу  ГолосгТвського  району  для  поводження  фестивалю  святкування  
Масляно . 

Голо  су  вал  и  

10-«за»; 

0 - «проти»; 

0 -«утримanись» 

Ргшення  прийнято. 

Ухвалили: 

подати  по  3-4 кандидатури  з  кожного  унгверситету  та  коледжу  ГолосгТвського  району  для  
проведення  святкування  МасляноТ  до  21.02.2020р. 

3. По  третьому  питанию  порядку  денного  

Слухали: 

Стефогло  Олександру  Петргвну, яка  запропонувала  органгзувати  проведения  заходу  
присвяченого  популяризацгТ  гнклюзивноi освгти. 

Голосували: 

10- «за»; 

0 - «проти»; 

0 - «утримanись» 

Ргшення  прийнято. 



Василенко  Олександр  Серггйович  

Долгнська  Анастасгя  Олеггвна  

Ухвалили: 

Органгзувати  проведения  заходу  присвяченлто  популяризацгi гнклюзивноi освгти. 

4. По  четвертому  питанию  порядку  денного   

Слухали: 

Василенко  Олександра  Серггйовича , який  запропонував  пгдтримати  проект  «Art-hub Golosiiv» 
у  рамках  конкурсу  «Бюджет  участг». 

Голосували: 

10-«за»; 

0 - «проти»; 

0 - «утримались» 

Ргшення  прийнято. 

Ухвалили: 

Пгдтримати  проект  «Art-hub Golosiiv» у  рамках  конкурсу  «Бюджет  участг». 

Пгдписи: 

Головуючий  засгдання  

Секретар  засгдання  


