
 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

24.01. 2017 р. 

 

Протокол № 13 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Всього членів Правління – 8 чол. 

Присутні члени Правління: Павленко А.М., Комаренко С.В.,  Мітюк С.О., Базік 

О.М., Кругляк М.С., Мерінова О.В.  

Запрошені: Янчук В.В., Сергеєва Ю.Й., Воробйов Я.Ю., Васіна Т.Є. 

 

Порядок денний: 
Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та його порядок денний. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

1. По першому питанню:  

Слухали: 

Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, який проінформував учасників засідання Правління ГР про розгляд 

колегією Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації питання «Про 

виконання у 2016 році заходів міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» та прийняте рішення по ньому. 

Зокрема, рішенням Колегії рекомендовано Дніпровському районному управлінню 

поліції ГУ НП у місті Києві вживати заходів, направлених на побудову партнерських 

відносин з населенням, посилити взаємодію з громадськими організаціями та 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку та державного 

кордону. 

 

Виходячи з цього, А. Павленко запропонував повторно звернутись до Дніпровського 

районного управління поліції ГУ НП у місті Києві щодо проведення робочої зустрічі 

або «круглого столу» за участю Правління ГР та керівництва районного управління 

поліції з метою напрацювання спільного плану дій з профілактики та протидії 

злочинності у Дніпровському районі міста Києва. 

Також А. Павленко запропонував провести чергове засідання Громадської ради 21 

лютого 2017 року та внести до його порядку денного питання стосовно співпраці 



Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та  

Дніпровського районного управління поліції ГУ НП у місті Києві. 

 

Виступили: Кругляк М.С., Базік О.М., Комаренко С.В., які підтримали пропозицію 

щодо проведення перед засіданням ГР робочої зустрічі або «круглого столу» за участі 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації та Дніпровського районного управління поліції ГУ НП у місті Києві. 

 

Вирішили:  
1. Провести чергове засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 21 лютого 2017 року в Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (бул. Праці, 1/1, каб. 317), розпочавши його о 16-00. 

 

2. Запропонувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації включити до порядку денного наступне питання: «Про 

спільний план дій з виконання міської цільової комплексної програми профілактики 

протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки». 

 

3. Звернутись до начальника Дніпровського районного управління поліції ГУ НП у 

місті Києві Деркачу О.М. з пропозицією провести 07 лютого 2017 року в приміщенні 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (бул. Праці, 1/1) 

засідання робочої групи або «круглого столу» за участю Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та керівництва 

Дніпровського районного управління поліції ГУ НП у місті Києві з метою 

напрацювання спільного плану дій стосовно виконання міської цільової комплексної 

програми профілактики протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 

2016-2018 роки. 

 

4. Контроль на виконання цього рішення покласти на заступника голови Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Комаренко 

Сергія Володимировича. 

 

Голосували:     

За: одноголосно 

 

 

 

 

 

Голова                                                                ________________   А.М. Павленко 
 

 

 


