
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

01 вересня 2015 р. 

 

Протокол № 4 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 
 

Всього членів Правління: 8 осіб 

Присутні:  

Члени Правління: Павленко А.М., Ігнатенко І.В., Фоміних С.А., Мерінова 

О.В., Сергеєва Ю.Й. 

Члени Громадської ради:  Негода О.В.,  Мітюк С.О., Феоктістова О.Г. 

Пентегов В.А., Коваленко О.С., Хіміченко В.Б. 

Дистанційно опитані: Лапенюк А.Ф. 
 

Порядок денний 

1. Про готовність до проведення громадських слухань 3 вересня 2015 р з 

питання «Про припинення діяльності в межах житлових масивів ТОВ 

«Центр адиктологічної медицини». 

Доповідач: Негода О.В. 

2. Про проведення засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 3 вересня 2015 р. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про Інструкцію з діловодства в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

4. Про участь членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації в консультативно-дорадчих та інших 

допоміжних органах при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 
 

 

1. По першому питанню 



Слухали: інформацію члена Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві  державній адміністрації О. Негоди щодо ходу підготовки 

громадських слухань щодо припинення діяльності в межах житлових масивів  

ТОВ «Центр адиктологічної медицини». 
 

Вирішили: 

1. Головам комітетів Громадської ради забезпечити явку членів Громадської 

ради на зазначений вище захід. 

2. З метою визначення офіційної позиції Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації щодо питання, винесеного 

на розгляд громадських слухань, провести одночасно з громадськими 

слуханнями виїзне засідання Громадської ради з таким же порядком 

денним. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на А. М. Павленка. 

 

Голосували:     
За: одноголосно 
 

2. По другому питанню 

Слухали: інформацію голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації А. Павленка щодо пропозицій про 

проведення засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 03 вересня 2015 року. 
 

Вирішили: 

1. Провести засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві  державній адміністрації 03 вересня 2015 року за адресою вул. 

Райдужна, 12 (актовий зал спеціалізованої школи № 234) об 18.00. 

 

2. Запропонувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації наступний порядок денний та регламент 

засідання: 

Порядок денний 

1. Про припинення діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр 

адиктологічної медицини». 

Доповідач: О. Негода 

Регламент 
 

1. Доповідь до 20 хв. 

2. Виступи до 5 хв. 

3. Репліки до 2 хв. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комітет з питань 

Регламенту, законності, охорони громадського порядку, антикорупційної 

діяльності та люстраційних процесів. 

 



Голосували:     

За: одноголосно 

 

3. По третьому питанні 

 

Слухали: інформацію Голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації А. Павленка щодо участі членів 

Громадської ради в консультативно-дорадчих та інших допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 
 

 

Вирішили: 

1. Головам комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації надати до 10 вересня 2015 року пропозиції 

щодо участі членів Громадської ради в консультативно-дорадчих та інших 

допоміжних органів при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

2. Секретаріату Громадської ради узагальнити надані пропозиції та 

підготувати  до 12 вересня 2015 року відповідне звернення до Голови 

Дніпровської районної в місті Києві  державної адміністрації 

      

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комітет з питань 

Регламенту, законності, охорони громадського порядку, антикорупційної 

діяльності та люстраційних процесів. 
 

Голосували:     
За: одноголосно 

 

 

 

Голова                                                                ________________   А.М.Павленко 

 

 

 

 


