
 

ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:507-20-21 

 

Протокол № 6 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 
 

м. Київ, вул. Будівельників, 34/1                                      15 січня 2020 року  

оф. БФ «Дніпровський»                                                                             09.30               

 

Всього членів Правління – 8 чол. 

Присутні члени Правління: Селюк І.М., Мітюк С.О., Овсянніков О.В., 

Шашкіна Л.О. Базік О.М., Фоміних С.А., Павленко А.М. 

Відсутні члени Правління: Брагіна А.Е. 

Запрошені:  
члени Громадської ради: Майоров В.Ю., Напреєнко О.Г., Кулініч Ю.А. 

 

Порядок денний: 
1. Про звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з червня по 

грудень 2019 року та проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

2. Про скликання чергового засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Перше питання порядку денного: 

«Про звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з червня по 

грудень 2019 року та проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»  

 



Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленка А.М., який наголосив про 

необхідність надання звіту про роботу комітетів Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за ІІ півріччя 

2019 року та пропозицій до проекту Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

 

Вирішили: 

1. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації до 17 січня 2020 року надати до 

Секретаріату Громадської ради звіти про роботу комітетів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за ІІ 

півріччя 2019 року та пропозиції до проекту Плану роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 

2020 рік. 

2. Секретарю Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до 17 січня 2020 року надати інформацію 

про наявність в Секретаріаті протоколів засідань комітетів Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

3. Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації узагальнити пропозиції до проекту Плану 

роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2020 рік та винести його на затвердження на 

черговому засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державної адміністрації» 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував скликати 

чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 23 січня 2020 року з наступним проектом 

порядку денного: 

 

1. Про звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з червня по 

грудень 2019 року та проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

Провести чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 



місті Києві державній адміністрації 23 січня 2020 року о 16.00 в кабінеті 

317 райдержадміністрації (б-р Праці, 1/1, 3-й поверх) з наступним 

проектом порядку денного: 

1.Про звіт щодо виконання Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з червня по 

грудень 2019 року та проект Плану роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. 

Доповідач: Павленко А.М 

2.Різне 

 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

 

 

 

Голова                                                         ________________   А.М. Павленко 

 

 

Секретар                                                           ________________  І.М. Селюк  

 

 


