
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02094 м. Київ, бул. Праці 1/1, тел..: 044 292 32 47 

e-mail: gr_dnipr2017@ukr.net, www. facebook.com/groups/gromadskarada2017 

ПРОТОКОЛ № 11 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

3-й поверх, каб. 317                      19 квітня 2018 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 34 особи. 

Присутні:  

26 членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (список реєстрації додається). 

Запрошені:  

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчук П.В.; 

заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Загородня А.В.; 

начальник управління охорони здоров'я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Карабаєв Д.Т.; 

представник управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Васильєва Г.І.; 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Черевко Н.П.; 

головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кириченко О.М.; 

експерти Громадської ради: Гайдук В.Я. 

 

Слухали: Першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М., який повідомив, 

що зареєстровано 26 членів Громадської ради із 34. Таким чином засідання 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації правомочне. Базік О.М. запропонував розпочати засідання 

Громадської ради. 

 

Вирішили:  

Відкрити засідання Громадської ради. 

 

mailto:gr_dnipr@ukr.net


Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М., який ознайомив 

членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації з наступним проектом порядку денного та регламентом 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації:  

1. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 

2. Про стан впровадження інклюзивної освіти в Дніпровському районі м. 

Києва та шляхи вирішення проблемних питань. 

Доповідач: Седченко І.В. 

Кулєшов А.А. 

3. Про перейменування вулиці "Панельна" на вулицю "Андрія Аболмасова" 

Доповідач: Седченко І.В. 

4. Про рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 26 квітня 2006 року № 456/1117 "Про реформування галузі охорони 

здоров'я в м. Києві". 

Доповідач: Седченко І.В. 

5. Про підготовку питання "Про стан харчування та медичного 

обслуговування у закладах освіти". 

Доповідач: Седченко І.В. 

Кулєшов А.А. 

6. Різне.  

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

Різне - 3 хв 



Селюк І.М., Базік О.М. запропонували внести до порядку денного ще п'ять 

питань, а саме: 

Про зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації стосовно термінів подання проектів 

рішень на засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації.  

Щодо висунення кандидатур членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації для участі у постійно діючій 

конкурсній комісії на зайняття посади керівника комунального закладу 

охорони здоров'я. 

Щодо включення членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації до експертної групи Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (КМДА). 

Щодо проведення засідань Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Про продаж нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Труханівська, 3-

а, літ. «А» 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний та регламент засідання Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

1. Про рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 26 квітня 2006 року № 456/1117 "Про реформування галузі охорони 

здоров'я в м. Києві". 

Доповідач: Седченко І.В. 

2. Про стан впровадження інклюзивної освіти в Дніпровському районі м. 

Києва та шляхи вирішення проблемних питань. 

Доповідач: Седченко І.В. 

Кулєшов А.А. 

3. Про зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації стосовно термінів подання проектів 

рішень на засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

4. Про перейменування вулиці "Панельна" на вулицю "Андрія Аболмасова" 

Доповідач: Седченко І.В. 

5. Про підготовку питання "Про стан харчування та медичного 

обслуговування у закладах освіти". 

Доповідач: Седченко І.В. 

Кулєшов А.А. 

6. Щодо висунення кандидатур членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації для участі у постійно діючій 

конкурсній комісії на зайняття посади керівника комунального закладу 

охорони здоров'я. 

Доповідач: Базік О.М. 



7. Щодо включення членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації до експертної групи Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА). 

Доповідач: Базік О.М. 

8. Щодо проведення засідань Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідач: Селюк І.М. 

9. Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

Доповідачі: Селюк І.М.,  

Кириченко О.М. 

10. Про продаж нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Труханівська, 

3-а, літ. «А» 

Доповідач: Базік О.М. 

 

Регламент засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

По першому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 2 хв; 

По другому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По третьому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По четвертому питанню до 5хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По п'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По шостому питанню до 5 хв.: 

- для доповіді – до 3 хв; 

По сьомому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По восьмому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По дев'ятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

По десятому питанню до 10 хв.: 

- для доповіді – до 5 хв; 

 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Перше питання порядку денного: 

"Про рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської 

ради від 26 квітня 2006 року № 456/1117 "Про реформування галузі охорони 

здоров'я в м. Києві" 

 



Слухали: Седченко І.В., яка представила начальника управління охорони 

здоров'я Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Карабаєва Д.Т. та надала йому слово. 

Карабаєва Д.Т. – начальника управління охорони здоров’я Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації щодо перспективи розвитку 

первинного та вторинного рівня амбулаторної допомоги в районі, результати 

виконання  рішення Київради «Про внесення змін до рішення  Київської 

міської ради від 26 квітня 2007 року №456/1117 «Про реформування галузі 

охорони здоров’я в місті Києві»» в частині передачі в підпорядкування 

Департаменту охорони здоров’я КМДА 28 закладів охорони здоров’я 

первинної медико-санітарної допомоги та 13 консультативно-діагностичних 

центрів з 01.01.2018 року. 

Онофрійчука П.В., голову Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, який зазначив, що цілком підтримує позицію щодо 

реформування галузі охорони здоров'я начальника управління охорони 

здоров’я Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації  

Карабаєва Д.Т. 

 

В обговоренні взяли участь: Стукота С.А., Ковальчук І.М., Бурля О.Ю., 

Базік О.М., Седченко І.В., Загородня А.В. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Звернення до Київського міського голови  Кличка В.В. 

стосовно передачі в підпорядкування Департаменту охорони здоров»я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) закладів охорони здоров»я первинної медико-санітарної 

допомоги та консультативно-діагностичних центрів, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Седченко І.В. 

 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

Друге питання порядку денного: 

"Про стан впровадження інклюзивної освіти в Дніпровському районі м. 

Києва та шляхи вирішення проблемних питань" 

 

Слухали: голову комітету Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з гуманітарних питань, духовності і 

моралі Кулешова А.А. та  представника управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Васильєву Г.І., які 

інформували  про реалізацію  в Дніпровському районі Закону України 

ухваленого 23 травня 2017 року «Про внесення змін до Закону України "Про 

освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами 

до освітніх послуг».   

     Відповідно до цього Закону українські діти з особливими освітніми 

потребами мають повне право здобувати освіту в усіх навчальних закладах, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2053-19


зокрема й безоплатно в державних та комунальних, незалежно від 

«встановлення інвалідності». Також для цих дітей передбачено можливість 

запровадження дистанційної та індивідуальної форм навчання, отримання 

психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги, створення 

інклюзивних та спеціальних груп (класів) у загальноосвітніх навчальних 

закладах та «прилаштування» загальноосвітніх шкіл і класів під їхні потреби 

– тобто здійснення відповідних архітектурних перепланувань, наймання 

додаткових працівників (корекційних педагогів, тьюторів, психологів), 

адаптація навчальних планів і програм, методів та форми навчання, 

використання ресурсів спеціальної освіти, партнерство з громадою тощо. 

   Були озвучені фактори, що уповільнюють впровадження інклюзії. 

Поширення інклюзивної освіти значною мірою гальмується: 

-  через банальну неготовність більшості загальноосвітніх шкіл та навчальних 

закладів інших ланок освіти прийняти учнів з особливими освітніми 

потребами. Йдеться, насамперед, про відсутність у навчальних закладах 

архітектурної доступності,  

- брак сучасного корекційно-реабілітаційного обладнання,  

- невизначеність із заробітною платою корекційних педагогів,  

-недостатню кількість спеціальних автобусів, пристосованих для перевезення 

учнів з фізичними обмеженнями. 

 

В обговоренні взяли участь: Загородня А.В., Комаренко С.В., Седченко 

І.В., Базік О.М., Смичок О.Б., Гайдук В.Я., Мальчевський М.І., Бурля О.Ю. 

 

Вирішили:  

1. Інформацію щодо впровадження інклюзивної освіти в Дніпровському 

районі м. Києва взяти до відома.  

2. Зважуючи, що важливим фактором є формування позитивної громадської 

думки щодо інклюзивної освіти,  звернутись до Громадської ради при КМДА 

з пропозицією  щодо організації інформаційної компанії шляхом залучення 

до цієї справи засобів масової інформації, яка буде сприяти виконанню 

законів, спрямованих на здобуття освіти дітей з інвалідністю. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Седченко І.В. 

 

Голосували: «за» - 17, «проти» - 0, «утримались» - 3,  

 

Третє питання порядку денного: 

«Про зміни до Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації стосовно термінів подання проектів 

рішень на засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Селюк І.М., секретаря Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації, яка запропонувала доповнити 

розділ VIII Порядок підготовки і прийняття рішень Громадською радою та її 



робочими органами Регламенту Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації наступним пунктом: «8.24. При 

прийнятті рішення ГР «з голосу» без надання проекту рішення, 

пояснювальної записки (інших супутніх документів), ініціатор прийняття 

відповідного рішення в триденний термін з дати проведення засідання ГР 

надає у Секретаріат ГР необхідній пакет документів для включення їх до 

протоколу засідання ГР. 

У разі не виконання цієї вимоги відповідне рішення до протоколу засідання 

ГР не включається, а рішення вважається, як таке що не прийняте.» 

 

Вирішили: 

1. Доповнити розділ VIII Порядок підготовки і прийняття рішень 

Громадською радою та її робочими органами Регламенту Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації наступним 

пунктом: 

«8.24. При прийнятті рішення ГР «з голосу» без надання проекту рішення, 

пояснювальної записки (інших супутніх документів), ініціатор прийняття 

відповідного рішення в триденний термін з дати проведення засідання ГР 

надає у Секретаріат ГР необхідній пакет документів для включення їх до 

протоколу засідання ГР. 

У разі не виконання цієї вимоги відповідне рішення до протоколу засідання 

ГР не включається, а рішення вважається, як таке що не прийняте.» 

2. Контроль за виконанням цього питання покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» - 26, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

Четверте питання порядку денного: 

«Про перейменування вулиці "Панельна" на вулицю «Андрія Аболмасова» 

 

Слухали: Заступника голови Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації з гуманітарних питань Седченко І.В., яка 

надала інформацію щодо звернення до голови Київської міської державної 

адміністрації Кличка В. В. 

 

В обговоренні взяли участь: Смичок О.Б., Боскін О.Л. 

 

 

Вирішили: 

1. Затвердити звернення до голови Київської міської державної адміністрації  

Кличка В. В. щодо перейменування вулиці «Панельна» на вулицю «Андрія 

Аболмасова» (додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника голови 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Седченко І.В. 

 



Голосували: «за» - 17, «проти» - 1, «утримались» - 2 

 

П'яте питання порядку денного: 

«Про підготовку питання «Про стан харчування та медичного 

обслуговування у закладах освіти» 

 

Слухали: Кулешова А.А., який зазначив, що дане питання потребує 

детального вивчення  та аналізу. Для  підготовки розгляду  даного питання 

запропонував створити робочу групу з підготовки питання "Про стан 

харчування та медичного обслуговування у закладах освіти», та заслухати 

результати в травні місяці на черговому засіданні Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

 

Вирішили: 

1. Створити робочу групу з підготовки питання "Про стан харчування та 

медичного обслуговування у закладах освіти» у складі: Кулєшов А.А. - 

голова, Седченко І.В., Арцибашева С.І., Оліфіра О.І., Овсянников О.В., 

Хіміченко В.Б. 

2. Заслухати результати роботи робочої групи з підготовки питання "Про 

стан харчування та медичного обслуговування у закладах освіти» в травні 

місяці на черговому засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації О.М. Базіка та заступника голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Седченко І.В. 

 

Голосували: «за» –  26, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 

Шосте питання порядку денного: 

«Щодо висунення кандидатур членів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації для участі у постійно діючій 

конкурсній комісії на зайняття посади керівника комунального закладу 

охорони здоров'я» 

 

Слухали: Першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М., який  

поінформував про те, що Дніпровська районна в місті Києва державна 

адміністрація оголосила про початок формування постійно діючої конкурсної 

комісії на зайняття посад керівника комунального закладу охорони здоров’я 

відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 16 квітня 2018 року №115-к «Про проведення конкурсу на 

зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я» та 

запропонував дві кандидатури для участі у постійно діючій конкурсній 

комісії на заміщення посади керівника комунального закладу охорони 

здоров'я, а саме - Павленка А.М. та Седченко І.В. 

 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2018/4/16/Rozpor.konkurs.PDF


Вирішили: 

1. Затвердити  кандидатури для участі у постійно діючій конкурсній комісії 

на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров'я, а саме 

- Павленка А.М. та Седченко І.В.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» –  26, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Сьоме питання порядку денного: 

«Щодо включення членів Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації до експертної групи Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА)» 

 

Слухали: Першого заступника голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М., який  

запропонував членам Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації подати документи щодо включення до 

експертної групи Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (КМДА). 

 

Вирішили: 

1. Подати документи щодо включення до експертної групи Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (КМДА) членами 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації, а саме: Базік О.М., Шашкіна Л.О., Мальчевський М.І., Гайдук 

В.Я. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  Голову Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» –  26, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Восьме питання порядку денного: 

«Щодо проведення засідань Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації та Правління Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., яка  зазначила, що на засіданні 

Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 12 квітня 2018 року було прийнято рішення 

рекомендувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації прийняти рішення щодо проведення своїх засідань 

кожного третього тижня місяця о 16.00, а засідання Правління  Громадської 



ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації - 

кожного другого четверга місяця о 09.00. 

 

В обговоренні взяли участь: Ковальчук І.М., Стукота С.А. 

  

Вирішили: 

1. Заяви Воробйова Я.Ю щодо його виходу з комітету з гуманітарних питань, 

духовності і моралі та входження до комітету з питань промисловості, 

розвитку підприємництва, екології, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища взяти до відома (додаються). 

2. Включити Воробйова Я.Ю., Ковальчук І.М., Шишанова С.М., Стукоту 

С.А. до складу комітетів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації відповідно їх заяв, що додаються. 

3.Взяти до відома склад комітетів Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації станом на 01 квітня 2018 

року,що додається. 

 

Голосували: «за» –  23, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

Дев'яте питання порядку денного: 

«Про стан виконавчої дисципліни в Громадській раді при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації» 

 

Слухали: Секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М., заступника керівника 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Кириченко О.М. 

 

В обговоренні взяли участь: Боскін О.Л., Базік О.М. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію секретаря Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації Селюк І.М. та заступника керівника 

Секретаріату Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Кириченко О.М. взяти до відома (додається). 

2. Припинити членство у Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

Зачепило С.В., представника БО БФ «Дніпровська ініціатива » та Острикова 

М.В. представника ГО «Рада ветеранів АТО Дніпровського району міста 

Києва»  згідно пункту 4.5 Положення про Громадську раду при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Правління 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

Голосували: «за» –  26, «проти» – 0, «утрималися» – 0 

 



Десяте питання порядку денного:  

«Про продаж нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Труханівська, 3-

а, літ. «А» 

 

Слухали: Базіка О.М., першого заступника голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, який надав 

інформацію щодо продаж нежитлового будинку за адресою: м. Київ, вул. 

Труханівська, 3-а, літ. «А» 

 

В обговоренні взяли участь: Боскін О.Л., Мальчевсий М.І. 

 

Вирішили: 

1. Інформацію першого заступника голови Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Базіка О.М. 

взяти до відома (додається). 

2. Затвердити звернення до Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та запити на інформацію до Департаменту комунальної 

власності КМДА. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Базіка О.М. 

 

Голосували: «за» –  26, «проти» – 0, «утрималися» – 0  

 

 

 

 

 

 

В.о. голови 

Громадської ради     _______________ О.М. Базік 

 

 

 

Секретар               ________________І.М. Селюк 


