
Додаток 2 

до протоколу № 10  

правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 від 09.08.2016 року 

 

Проект  

 

Рішення 

Координаційного комітету громадських рад при районних 

в місті Києві державних адміністраціях 

 

10 серпня 2016 року                                                                  м. Київ, вул. Суворова, 15 

 

Про оптимізацію роботи Координаційного комітету  

громадських рад при районних  

в місті Києві державних адміністраціях 

 

Слухали: Голову Громадської ради при Дніпровській в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який запропонував ряд заходів щодо оптимізації 

роботи Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністраціях. 

 

Вирішили:  
З метою підвищення ефективності роботи Координаційного комітету громадських 

рад при районних в місті Києві державних адміністраціях, зокрема, узгодження дій 

щодо розгляду громадськими радами при  районних в місті Києві державних 

адміністраціях нагальних загальноміських проблем у всіх сферах життєдіяльності 

громади міста Києва: 

1. Ввести в практику діяльності Координаційного комітету громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністраціях: 

- складання Єдиного переліку актуальних проблемних питань для розгляду 

громадськими  радами при  районних в місті Києві державних адміністраціях;   

- створення робочих груп щодо підготовки єдиного проекту рішення з кожного 

питання, згідно Єдиного переліку актуальних проблемних питань для розгляду 

громадськими  радами при  районних в місті Києві державних адміністраціях, 

його доопрацювання після розгляду громадськими  радами при  районних в місті 

Києві державних адміністраціях, супроводження та контролю його виконання, 

аналізу реакції відповідних органів представницької та виконавчої влади, їх 

посадових осіб, а також внесення пропозицій щодо подальших дій 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністраціях щодо порушених проблемних питань. 

2. Створити робочу групу Координаційного комітету громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністраціях щодо формування Єдиного 

переліку актуальних проблемних питань для розгляду громадськими  радами при  

районних в місті Києві державних адміністраціях на ІІ півріччя 2016 року 



3. Громадським  радам при  районних в місті Києві державних адміністраціях 

надати робочій групі до «______»____________ 2016 року пропозиції до Єдиного 

переліку актуальних проблемних питань для розгляду громадськими  радами при  

районних в місті Києві державних адміністраціях та до складу відповідних 

робочих груп. 

4. Робочій групі Координаційного комітету громадських рад при районних в місті 

Києві державних адміністраціях надати до «______»____________2016 року 

Єдиний перелік актуальних проблемних питань для розгляду громадськими  

радами при  районних в місті Києві державних адміністраціях для його 

узгодження Координаційним комітетом громадських рад при районних в місті 

Києві державних адміністраціях. 

5. Просити Громадську раду при Деснянській в місті Києві державній 

адміністрації надати необхідну організаційно-технічну допомогу робочій групі 

Координаційного комітету громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністраціях для виконання нею зазначених завдань. 

 

 

 


