
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел: 044 292 32 47 

 

Протокол № 17 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, вул. Будівельників, 34/1,                                                  13 вересня 2018 року                

 

Всього членів Правління – 10 чол. 

Присутні члени Правління: Павленко А.М., Селюк І.М., Шашкіна Л.О.,  Базік О.М., 

Віровцев В.Ю., Мальчевський М.І., 

Відсутні члени Правління: Смичок О.Б., , Кулєшов А.А., Седченко І.В., Фоміних 

С.А. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Правління 

Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступним проектом порядку денного та регламентом засідання Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

 

1. Про скликання засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністраціі.  

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про зміни в структурі Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

3. Різне. 
 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

Різне - 3 хв 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Правління Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 



 

1. Про скликання засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністраціі.  

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про зміни в структурі Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Доповідач: Павленко А.М. 
 

Регламент засідання Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

 

 

За: одноголосно 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та проект його порядку денного " 

 

Слухали: Павленка А.М., голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, який запропонував провести чергове засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 20 

вересня 2018 року в актовій залі Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації (б-р Праці 1/1, 2 поверх) о 16:00. з наступним порядком денним: 

 

1. Про питання якісного обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій та 

інвалідів війни.  

Доповідачі: Соя О.В (за згодою). 

Седченко І.В., Віровцев В.Ю. 

2. Про стан підготовки житлового фонду до опалювального періоду та складення 

актів-готовності будинків до осінньо-зимового періоду .  

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

3. Про виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів 

отриманих за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території. 

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

4. Про ситуацію, що склалася в управлінні культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідач: Панченко О. І. (за згодою). 

5. Про ініціативу стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської ради і 

головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчуком 

П. В. 

Доповідач: Базік О. М. 

6. Про зміни до структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  



Доповідач: Павленко А. М. 

7. Різне.  

 

Вирішили: 

1. Провести чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 20 вересня 2018 року в актовій залі Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації (б-р Праці 1/1, 2 поверх) о 16:00. 

2. Запропонувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації наступний порядок денний чергового засідання: 

 

1. Про питання якісного обслуговування сімей загиблих учасників бойових дій та 

інвалідів війни.  

Доповідачі: Соя О.В (за згодою). 

Седченко І.В., Віровцев В.Ю. 

2. Про стан підготовки житлового фонду до опалювального періоду та складення 

актів-готовності будинків до осінньо-зимового періоду .  

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

3. Про виконання ремонтних робіт у житлових будинках за рахунок коштів 

отриманих за обслуговування житлового будинку та прибудинкової території. 

Доповідачі: Косар Н.Р.(за згодою), 

Прогонюк С.Т. (за згодою), Смичок О.Б. 

4. Про ситуацію, що склалася в управлінні культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Доповідач: Панченко О. І. (за згодою). 

5. Про ініціативу стосовно проведення зустрічі з депутатами Київської міської ради і 

головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчуком 

П. В. 

Доповідач: Базік О. М. 

6. Про зміни до структури Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації.  

Доповідач: Павленко А. М. 

7. Різне.  

 

Голосували:     
За: одноголосно. 

 

Друге питання порядку денного: 

" Про зміни в структурі Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації" 

 

Слухали: Павленка А.М., голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, який запропонував змінити структуру Громадської 

ради шляхом об’єднання комітетів: 

комітету з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури та комітету з 

питань земельних ресурсів , будівництва та архітектури;  

комітету з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та комітету з 

гуманітарних питань, духовності та моралі; 

комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними органами, 



захисту прав учасників АТО та членів їх сімей , антикорупційної та антирейдерської 

діяльності та комітету з питань надзвичайних ситуацій, охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, 

підтримки волонтерського руху та вимушених переселенців. 

 

Вирішили: 

Рекомендувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації утворити шляхом об’єднання:  

 

комітету з питань житлово-комунальної та транспортної інфраструктури та комітету з 

питань земельних ресурсів , будівництва та архітектури новий комітет з питань 

житлово-комунальної та транспортної інфраструктури, земельних ресурсів , 

будівництва та архітектури;  

 

комітету з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та комітету з 

гуманітарних питань, духовності та моралі новий комітет з питань гуманітарної та 

соціальної політики; 

 

 комітету з питань Регламенту, законності, взаємодії з правоохоронними органами, 

захисту прав учасників АТО та членів їх сімей , антикорупційної та антирейдерської 

діяльності та комітету з питань надзвичайних ситуацій, охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, 

підтримки волонтерського руху та вимушених переселенців новий комітет з питань 

Регламенту, надзвичайних ситуацій, охорони громадського порядку, мобілізаційної та 

оборонної роботи, національно-патріотичного виховання, підтримки волонтерського 

руху та вимушених переселенців, захисту прав учасників АТО та членів їх сімей. 

 

Голосували:     
За: одноголосно. 

 

 

 

 

Голова  

Громадської ради                                             _______________________ Павленко  А.М 

   

Секретар 

Громадської ради                                                ________________________Селюк   І.М. 


