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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

15 грудня 2021 року 

м. Київ, бульвар Праці, 1/1,  

2-й поверх, каб. 317  
 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні: 20 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені:   

- начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Черевко Н.П.;  

- головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М. 

- Горбенко Артем Сергійович, керівник ТОВ «Український соціологічний 

портал» 

- Лобач Григорій Володимирович, начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики Дніпровської районної в місті 

Києві державній адміністрації. 

- Шевченко Олена Володимирівна, керівник відділу торгівлі та споживчого 

ринку Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

- Сахно Валерій Іванович, керівник відділу контроля за благоустроєм  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

- Степанов Максим Вікторович заступник начальника відділу за 

благоустроєм  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

- Соломка Олександр Іванович, заступник директора з обслуговування 

житлового фонду та благоустрою території Комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району м. Києва».  
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Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 20 

членів Громадської ради із 35. Таким чином, засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

 

Вирішили: 

Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації А.М. Павленка, який запропонував наступний проект 

порядку денного: 

1. Про рейди з ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському районі м. Києва та х 

ефективність. 

2.  Про результати громадського моніторингу Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

12.11.2019 №59/7632. 

.                                               

3.Про розгляд питання стосовно зауважень представників громадськості щодо 

проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу фізичній особі-

підприємцю Чернову Дмитру Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі з озелененням території загального 

призначення на вул. Івана Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. Києва» 

(ПР-18283, справа Д-7461, доручення Київського міського голови від 25.10.2018 

№08/231-3760/ПР) 

4. Різне. 

 

Вирішили: 
Затвердити запропонований порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, а саме: 

 

1. Про рейди з ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському районі м. Києва та 

їх ефективність. 

2.  Про результати громадського моніторингу Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

12.11.2019 №59/7632. 

 

3. Про розгляд питання стосовно зауважень представників громадськості щодо 

проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу фізичній особі-

підприємцю Чернову Дмитру Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі з озелененням території загального 

призначення на вул. Івана Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. Києва» 



(ПР-18283, справа Д-7461, доручення Київського міського голови від 25.10.2018 

№08/231-3760/ПР) 

4. Різне. 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

По першому питанню порядку денного: 

«Про рейди з ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському районі м. Києва та їх 

ефективність».  

 

Слухали:  

- голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який привітав усіх присутніх та передав слово 

заступнику голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіку О.М. 

- заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіка О.М., який запропонував визначити 

проблеми  рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському районі м. 

Києва. 

- Сахно Валерія Івановича, керівника відділу контроля за благоустроєм  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, якій надав 

інформацію, що рейди з ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському 

районі м. Києва відбуваються кожного тижня за участю представників 

Національної поліції та Громадського формування «Муніципальна варта». 

Він зазначив, що представники Національної поліції не завжди присутні на 

вищеозначених рейдах, а представники відділу контролю за благоустроєм  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації мають лише 

право скласти протокол згідно зі  статтею 160 Кодексу про адміністративні 

правопорушення України (Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у 

дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях), але не мають 

права на законодавчому рівні вилучати товар. Ці рейди не є ефективними. 

Також він надав інформацію, що у 2021 році було здійснено 54 рейди з 

ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському районі м. Києва, складено 163 

протоколи та винесено 958 приписів. 

 

- голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який задав питання про те, згідно якого 

розпорядчого документу створена робоча група з проведення рейдів з 

ліквідації стихійної торгівлі в Дніпровському районі м. Києва, хто 

координує цю робочу групу  та чи є затверджений графік проведення рейдів 

цієї групи? 

 

- Шевченко Олену Володимирівну, керівника відділу торгівлі та споживчого 

ринку Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації яка 

надала інформацію, що на даний час Національна поліція не підпорядкована 

керівництву Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, а 

найбільш ефективний метод боротьби з торгівлею в невстановлених місцях 

це вилучення продукції, яка там реалізується.  



 

- голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який задав питання Соломці Олександру 

Івановичу, заступнику директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» чи завжди вилучаються 

тимчасові, самовільно споруджені прилавки (місця для розкладки товару) 

для стихійної торгівлі. 

          Соломка Олександр Іванович, заступника директора Комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» запевнив, що усі комунальні підприємства 

проводять роботи по вилученню торгівельного обладнання на територіях 

підпорядкованих до відповідних комунальних підприємств. 

 

- заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіка О.М., який запропонував членам 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації надати свої запитання та задав питання щодо критеріїв  

розташування місць вуличної торгівлі, схеми взаємодії з Комунальним 

підприємством «Міський магазин» 

         Шевченко Олена Володимирівна, керівник відділу торгівлі та споживчого 

ринку Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надала 

інформацію, що Комунальне підприємство «Міський магазин» та місця 

тимчасової торгівлі діють на підставі розпоряджень: 

№ 300 від 02.04.2015 р. "Про затвердження Порядку розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві" 

№ 731 від 23.07.2015 р. "Про затвердження схеми розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві" 

№ 2211 від 05.12.2018 р. "Про затвердження змін до схеми розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві" 

№ 365 від 14.04.2015 р. "Про затвердження схеми розміщення об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві" 

№ 507 від 26.05.2015 р. "Про проведення ярмарків в місті Києві". 

- заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Базіка О.М., який запропонував направити 

письмове звернення до Дніпровської районній в місті Києві державній 

адміністрації щодо  створення робочої групи з питань стихійної торгівлі в 

Дніпровському районі м. Києва та залучити до складу цієї комісії 

профільного заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державній адміністрації, працівників відділу контроля за благоустроєм  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, представників 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, представників районного відділу ГУ  Національної поліції 

України в м. Києві, представників Громадського формування з охорони 

громадського порядку та державного кордону «Муніципальна варта». 

 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/E3373A213928B127C2258297004DBDB3/$file/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20300.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/E3373A213928B127C2258297004DBDB3/$file/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20300.pdf
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/E3373A213928B127C2258297004DBDB3/$file/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20300.pdf
http://consultant.parus.ua/?doc=0A5X00557E
http://consultant.parus.ua/?doc=0A5X00557E
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_zmin_do_skhemi__rozmischennya_zasobiv_peresuvno_dribnorozdribno_torgovelno_merezhi_v_misti_kiyevi/bg1zkaixtf_kmda__2211/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_zmin_do_skhemi__rozmischennya_zasobiv_peresuvno_dribnorozdribno_torgovelno_merezhi_v_misti_kiyevi/bg1zkaixtf_kmda__2211/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_skhemi_rozmischennya_obyektiv_sezonno_dribnorozdribno_torgovelno_merezhi_v_misti_kiyevi_324604/aurftddhzw_kmda_365/
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_skhemi_rozmischennya_obyektiv_sezonno_dribnorozdribno_torgovelno_merezhi_v_misti_kiyevi_324604/aurftddhzw_kmda_365/
https://kyivaudit.gov.ua/vr/ka/company.nsf/0/E3373A213928B127C2258297004DBDB3/$file/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20507.pdf


 

Вирішили: 

 1. Запропонувати голові Дніпровської районної   в місті Києві державної 

адміністрації Щербака І.М., створити постійну робочу групу з моніторингу  

питань стихійної торгівлі та функціонування МАФ у Дніпровському районі м. 

Києва з залученням до її складу  профільного заступника голови   Дніпровської 

районної в місті Києві державній адміністрації, працівників відділу контроля за 

благоустроєм, відділу торгівлі та споживчого ринку, управління житлово-

комунального господарства  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, представників Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, Дніпровського РВ  ГУ Національної поліції 

України у місті Києві та Громадського формування з охорони громадського 

порядку та державного кордону «Муніципальна варта» у Дніпровському районі 

м. Києва. 

2. Делегувати від Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації до зазначеної постійної робочої групи  Базіка О.М., 

Резниченка В.О. та Рекуна А.А. 

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

По другому питанню порядку денного: 

«Про результати громадського моніторингу Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 

12.11.2019 №59/7632» 

Слухали:  

- голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який запропонував  члену 

Громадської ради Тиркало В.Б  презентувати звіт про  результати 

громадського моніторингу Про результати громадського моніторингу 

Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632. 

- члена Громадської ради Тиркало В.Б з  презентацією звіту  про  результати 

громадського моніторингу Про результати громадського моніторингу 

Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632. 

Тиркало В.Б доповів, шо згідно рішення Київської міської ради № 59/7632 

від  12.11.2019 року в місті Київ діє Комплексна міська цільова програма 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 

2019-2022 роки. Вищеозначена програма розподілена на три підпрограми. 

Наразі згідно звіту про хід виконання вищеозначеної програми за 2020 рік 

було здійснене фінансування першої підпрограми на 76,17 відсотків. Ця 

підпрограма передбачає фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, затверджена рішенням Київської міської ради 



від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями). Фінансування 

другої та третьої підпрограми не здійснювалось. 

- Лобача Григорія Володимировича, начальника відділу з питань 

промисловості, підприємництва та регуляторної політики Дніпровської 

районної в місті Києві державній адміністрації, якій надав інформацію, що 

на офіційній сторінці Дніпровської районної в місті Києві державній 

адміністрації розміщено інформацію про  програму фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів середнього та малого підприємництва. На цій сторінці 

надано інформацію щодо критеріїв, процедури надання фінансово-

кредитної підтримки та перелік банків, які беруть участь у цій програмі. 

Також на цій сторінці розміщено квартальні звіти про хід виконання 

комплексної міської цільової програми розвитку підприємництва. 

 

Вирішили:  

1. Взяти до відома інформацію Тиркало В.Б. про результати громадського 

моніторингу Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632, 

що додається. 

2. Направити матеріали про  результати громадського моніторингу Про 

результати громадського моніторингу Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 12.11.2019 №59/7632,  Київському міському голові Кличку 

В.В.  

3. Організувати засідання «круглого столу» представників суб’єктів 

підприємництва Дніпровського району міста Києва, представників відділу з 

питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації та 

представників банків, які беруть участь у реалізації Комплексної міської 

цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 12.11.2019 №59/7632. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М та Шашкіну 

Л.О. 

По третьому питанню порядку денного: 

 «Про розгляд питання стосовно зауважень представників громадськості щодо 

проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу фізичній особі-

підприємцю Чернову Дмитру Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі з озелененням території загального 

призначення на вул. Івана Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. Києва» 

(ПР-18283, справа Д-7461, доручення Київського міського голови від 25.10.2018 

№08/231-3760/ПР)». 
 
Слухали: першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М., який надав 

інформацію про звернення секретаря Постійної комісії Київської міської ради з 



питань архітектури, містобудування та земельних відносин Федоренко Ю.С. з 

пропозицією розглянути на засіданні Громадської ради розгляду питання 

стосовно зауважень представників громадськості до проєкту рішення Київської 

міської ради «Про передачу фізичній особі-підприємцю Чернову Дмитру 

Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової 

будівлі з озелененням території загального призначення на  

вул. Івана Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. Києва» (ПР-18283, справа 

Д-7461). Базіком О.М. було досліджено дозвільні документи, надані Черновим 

Дмитром Валерійовичем та заяву члена Громадської ради Ковальчук І.М. 

(Додаток №2 до протоколу Засідання ГР №7 від 15.12.2021). Базік О.М. надав 

інформацію, що не має зауважень до вищеозначених документів. 

  

Вирішили:  

1. Направити листа голові Постійної комісії Київської міської ради з питань 

архітектури, містобудування та земельних відносин Терентьєву М. О. в 

якому повідомити, що Громадська рада при Дніпровській районної в місті 

Києві державній адміністрації не має зауважень до проєкту рішення 

Київської міської ради «Про передачу фізичній особі-підприємцю Чернову 

Дмитру Валерійовичу земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі з озелененням території загального 

призначення на вул. Івана Миколайчука, 12 у Дніпровському районі м. 

Києва» (ПР-18283, справа Д-7461). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» - 13, «проти» - 2, «утримались» - 5. 

Рішення прийнято. 

 

По четвертому питанню порядку денного: «Різне» 

4.1 «Про експертів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації» 

 

Слухали: заступника голови Громадської ради, голові комітету з питань  

громадського моніторингу Шашкіну Л.О., яка запропонувала на посаду експерта  

в сфері архітектури та містобудування кандидатуру Дюжева Сергія Андрійовича 

згідно поданої їм заяви (додається). 

 

Вирішили: 

Призначити експертом Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Дюжева Сергія Андрійовича. 

 

Голосували: «за» -20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

4.2 «Про ратифікацію Меморандуму про партнерство та співпрацю Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України «ЛЮДИ». 

 



Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який поінформував, що 14.12.2021 було 

підписано Меморандум про партнерство та співпрацю Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з Міжфракційним 

депутатським об’єднанням Верховної Ради України «ЛЮДИ». Павленко А.М.  

запропонував ратифікувати його.  

 

Вирішили: 

Ратифікувати  Меморандум про партнерство та співпрацю Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України 

«ЛЮДИ», що додається. 

 

Голосували: «за» -20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

 

Голова Громадської ради                                      Павленко А.М. 

 

Секретар Громадської ради                                    Шишацький Д.А. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


