
Проект 

РІШЕННЯ № 4 

засідання Правління Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 

12 липня 2017 року                                                                                             м. Київ 

 

Всього членів Правління Громадської ради – 12 осіб 

Присутні:  
 

«Про скликання чергового засідання Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та проект його порядку денного» 

 

Слухали: Павленка А.М., який запропонував скликати чергове засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

26 липня 2017 року з наступним проектом порядку денного: 

1. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2. Про утворення  комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури. 

3. Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Про зміни щодо складу Правління та Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

6. Про утворення експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

7. Різне. 

 

В обговоренні питання прийняли участь: 

 

  

 

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

Києві державній адміністрації 26 липня 2017 року о 16.00 в актовому залі 

райдержадміністрації (б-р Праці, 1/1, 2-й поверх) з наступним проектом порядку 

денного та регламентом засідання: 

Порядок денний засідання Громадської ради при Дніпровській районній  

в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про проект Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

2. Про утворення  комітету з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури. 



3. Про зміни щодо назв та складу комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Про зміни щодо складу Правління та Секретаріату Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

5. Про проект Плану роботи Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на ІІ півріччя 2017 року. 

6. Про утворення експертної групи Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та затвердження її складу. 

7. Різне 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації: 

По першому питанню до 40 хв.: 

- доповіді – до 3 хв; 

По другому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По третьому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По четвертому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По п’ятому питанню до 20 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По щостому питанню до 5 хв.: 

-                  для доповіді - до 3 хв; 

Різне - 3 хв 

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

 

 

Голосували: «за» –       , «проти» –     , «утримались» –   
 


