
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

каб. 317                                3 липня 2015 року, 11.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

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

Присутні:  

18 членів Громадської ради (список додається). 

Запрошені: працівники відділу внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації: 

Кириченко О.М., Книш В.В., Удовиченко Б.С.  
 

Слухали: Голову Громадської ради  Павленка А.М., який запропонував 

розпочати засідання Громадської ради. 

Вирішили: Відкрити засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Голосували: «за» - 18 «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Мітюк С.О., 

Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Мітюк 

С.О., Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Голосували: «за» -  18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

ухвалити наступний порядок денний Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 



1. Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2 півріччя 2015 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про створення Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про ініціативу щодо утворення координаційної ради громадських рад 

при районних у місті Києві державних адміністраціях.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Вирішили:  

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: 

1.Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2 півріччя 2015 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

2. Про створення Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Павленко А.М. 

3. Про ініціативу щодо утворення координаційної ради громадських рад при 

районних у місті Києві державних адміністраціях.  

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

наступний регламент засідання Громадської ради:  

- для доповідачів по порядку денному – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплик  - до 1 хв. 

-  

Голосування проводиться відкрито. Рішення вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

Вирішили: Затвердити регламент засідання Громадської ради, 

запропонований головою Громадської ради Павленком А.М. 

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про затвердження Плану роботи Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2 півріччя 2015 року» 

 

Слухали: членів Громадської ради Комаренка С.В., Кругляка М.С., 

Ігнатенко І.В., які запропонували: 



Пункт 1 викласти в такій редакції «Забезпечити заслуховування на 

засіданнях Громадської ради керівників органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади району з питань щодо виконання питань соціально-

економічного розвитку територій» 

Пункт 5 у розділі 2 – змінити терміни виконання жовтень-листопад на 

вересень.  

Пункти 4, 7 – однакові (вилучити пункт 4).  

Голосували: «за» - 18 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Поправки прийняті. 

 

Вирішили:  

Затвердити План роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній  адміністрації на II півріччя 2015 рік, що додається. 

 

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

Рішення прийнято. 

 

 

Друге питання порядку денного: 

«Про створення Секретаріату Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував створити Секретаріат 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, до складу якого включити секретарів комітетів та секретаря 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній  

адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Створити Секретаріат Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, до складу якого включити секретарів 

комітетів та секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній  адміністрації. 

2. Комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів до 01.08.2015 року 

розробити Положення про Секретаріат Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та внести його на 

затвердження Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній  адміністрації. 

3. Комітету з питань Регламенту, законності, охорони громадського порядку, 

антикорупційної діяльності та люстраційних процесів до 01.08.2015 р. 

розробити до Інструкцію з діловодства у Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації та внести його на 

затвердження Правлінню Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній  адміністрації. 

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



 

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

Рішення прийнято. 

 

Третє питання порядку денного: 

«Про ініціативу щодо утворення координаційної ради громадських 

організацій при райдержадміністрації міста Києва» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував вийти з ініціативою щодо 

утворення координаційної ради громадських рад при районних в місті Києві 

державних адміністрації. 

 

Вирішили:  

1. Доручити Комітету з питань Регламенту, законності, охорони 

громадського порядку, антикорупційної діяльності та люстраційних 

процесів підготувати звернення до громадських рад при районних в 

місті Києві державних адміністрацій з пропозицією створення 

Координаційної ради.  

2. Доручити Павленку А.М. довести зазначене звернення до 

громадських рад при районних в місті Києві державних адміністрацій. 

 

Голосували: «за» - 18, «проти» - 0, «утрималися» - 0 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

Голова      _______________ А.Павленко 

 

Секретар      ________________Н.П.Черевко 


