
Протокол
засідання за круглим столом з обговорення питання щодо можливості 

присвоєння комунальному закладу «Вінницький ліцей №26» імені Героя 
України Дмитра Майбороди

Місце проведення: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 27 (комунальний заклад 
«Вінницький ліцей №26»).
Дата та час проведення: 07 червня 2022 року об 11.00 год.
Мета: ознайомлення мешканців з можливістю присвоєння комунальному закладу 
«Вінницький ліцей №26» імені підполковника Повітряних Сил ЗСУ, Героя України 
Дмитра Майбороди.

Громадське обговорення ініційоване відповідно до розпорядження міського 
голови від 30.03.2022р. №45/р.

Організатором громадського обговорення визначений департамент правової 
політики та якості Вінницької міської ради.

Пропозиція щодо присвоєння комунальному закладу імені Героя України Дмитра 
Майбороди внесена трудовим колективом КЗ «Вінницький ліцей №26».

Присутні:
Телень Владислав Юрійович - заступник директора, начальник відділу 
адміністрування системи якості департаменту правової політики та якості 
Вінницької міської ради.
Ямпільська Валентина Степанівна - заступник начальника відділу адміністрування 
системи якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.
Ситник Ольга Георгіївна - головний спеціаліст відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.
Даценко Вікторія Володимирівна - головний спеціаліст відділу виховання та 
позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради.
Зареєстровані учасники «круглого столу» - 22 особи.

Головуючий:
Ситник Ольга Георгіївна - головний спеціаліст відділу адміністрування системи 
якості департаменту правової політики та якості Вінницької міської ради.

Слухали:
Ситник О.Г. довела до відома присутніх:
- тему засідання за круглими столом;
- про заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 під час організації та 
проведення «круглого столу» у період дії карантину відповідно до рішення 
виконавчого комітету ВМР від 17.09.2020р. №1912;
- про відсутність звернень із зауваженнями та пропозиціями щодо питання, яке
винесене на обговорення; /д /?
- порядок організації та проведення засідання за круглими столом.
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Слухали:
Ситник О.Г. запропонувала обрати секретаря засідання за круглими столом 
Клямчук Оксану Володимирівну.

Голосували: За - 22
Проти - 0
Утримались- 0

Вирішили:
Обрати секретарем засідання за круглими столом Клямчук Оксану Володимирівну.
Слухали:
Ситник О.Г. надала слово директору навчального закладу Резнік Сніжані 
Дмитрівні.
Резнік С.Д. розповіла, що більшість присутніх на засіданні «круглого столу» є 
членами трудового колективу, вони добре знали Дмитра Майбороду, який закінчив 
цю школу. Дмитро здійснив подвиг, він віддав своє життя заради того, щоб 
врятувати громадянське населення, він відводив літак, щоб той не впав на населений 
пункт. Він врятував свій екіпаж. Дмитро Майборода є прикладом для підростаючого 
покоління. Ім’ям Дмитра Майбороди названа прилегла до школи вулиця та 
авіабригада військової частини, у якій він служив. Трудовий колектив школи 
ініціював присвоєння комунальному закладу імені Героя України Дмитра 
Майбороди.
Продемонстрували ролик, присвячений Дмитру Майбороді.
Мати Дмитра Майбороди, Тетяна Іванівна Майборода, розповіла про життєвий 
шлях свого сина та про обставини його загибелі.

Слухали:
Ситник О.Г.: Чи є ще запитання чи пропозиції? На голосування виноситься 
питання:

Погодження присвоєння навчальному закладу «Вінницький ліцей №26» імені 
підполковника Повітряних Сил ЗСУ, Героя України Дмитра Майбороди.

Голосували: За - 22
Проти - 0
Утримались— 0

Вирішили:

Погодити присвоєння навчальному закладу «Вінницький ліцей №26» імені 
підполковника Повітряних Сил ЗСУ, Героя України Дмитра Майбороди.
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Головуючий О. Ситник

Секретар О. Клямчук
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