
 

 

 

 

 

  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 № 14 
засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

м. Київ, бул.Праці, 1/1,  

2-й поверх, актова зала                      19 липня 2018 року, 16.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації – 35 осіб. 

Присутні:  

21 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.; 

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

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

експерти Громадської ради: Гайдук В.Я., Арцибашева С.І. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який повідомив, що зареєстровано 

21 член Громадської ради із 35. Таким чином засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації правомочне. 

Павленко А.М. запропонував розпочати засідання Громадської ради. 

 

Вирішили:  
Відкрити засідання Громадської ради. 

 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М., який ознайомив членів Громадської 

ради при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

наступним проектом порядку денного засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:  

Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за період з червня 2017 року по червень 2018 року. 
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Доповідач: Павленко А.М. 

 

 

Вирішили:  

Затвердити  наступний порядок денний засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за період з червня 2017 року по червень 2018 року. 

Доповідач: Павленко А.М. 

 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

Питання порядку денного: 

«Звіт про роботу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації за період з червня 2017 року по червень 2018 року» 

 

Слухали:  
Голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М., який звітував про роботу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за період з 

червня 2017 року по червень 2018 року. 

Голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Онофрійчука П.В., який висловив свою думку стосовно роботи  Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 

подякував членам Громадської ради за те, що за їх допомоги вирішується 

багато питань стосовно незаконних забудов в Дніпровському районі м. 

Києва. Поінформував про проблеми Дніпровського району м. Києва, які 

можна спробувати вирішити спільними зусиллями Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації та Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Базік О.М., Смичок О.Б., Гайдук В.Я., 

Віровцев В.Ю. 

 

Вирішили: 

Затвердити Звіт про роботу  Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації за період з червня 2017 року по червень 

2018 року, що додається. 

 

Голосували: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» - 0,  

 

 

Голова 

Громадської ради                                               А.М. Павленко 

 

Секретар Громадської ради                  І.М. Селюк 


