
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 25. 12. 2013р.                                                                                        №  771 

Про Координаційну раду з питань  

реалізації інформаційної політики  

при Дніпровській районній в місті  

Києві державній адміністрації 

 

З метою найбільш повного забезпечення права громадян на інформацію,                

координації діяльності структурних підрозділів Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, комунальних підприємств, установ та закладів, які 

входять до її сфери управління, територіальних органів виконавчої влади у 

процесі реалізації державної інформаційної політики та відповідно доЗакону 

України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України «Про інформацію», 

Регламенту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

1. Створити Координаційну раду з питань реалізації інформаційної політики 

при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації як 

консультативно-дорадчий орган. 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реалізації 

інформаційної політики при Дніпровській районній в місті Києві державної 

адміністрації, що додається. 

3. Затвердити склад Координаційноїради з питань реалізації інформаційної 

політики при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації, 

що додається. 

4. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 04.05.2011року № 218 «Про Редакційну раду офіційного веб-сайту 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» вважати таким, 

що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

Павленка А.М. 

    Голова                                                                 С. Кравченко 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням 

голови Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від  25. 12. 2013р.  № 771 

 

Положення 

про Координаційну раду з питань інформаційної політики при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

 

 

1. Координаційна рада з питань реалізації інформаційної політики є постійно 

діючимконсультативно-дорадчим органом Дніпровської районної місті 

Києві державної адміністрації (далі - Рада), яка утворюється 

райдержадміністрацією для повного забезпечення здійснення права 

громадян на інформацію, поліпшення координаційної діяльності 

структурних підрозділів Дніпровської районної місті Києві Державної 

адміністрації (далі - райдержадміністрації) та територіальних органів, 

центральних органів виконавчої влади у процесі розроблення і реалізації 

державної інформаційної політики в Дніпровському районі міста Києва. 

 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), голови Дніпровської районної місті Києві державної 

адміністрації, Регламентом Дніпровської районної місті Києві державної 

адміністрації та цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями Ради є: 

1) сприяння забезпечення координації дій структурних підрозділів 

райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади з питань 

інформаційної політики; 

2) аналіз здійснення програм і виконання заходів, пов’язаних із реалізацією 

державної політики в інформаційній сфері на території Дніпровського 

району міста Києва; 

3) здійснення систематичних заходів, спрямованих на вдосконалення  

інформаційної політики райдержадміністрації, реалізацію державної 

стратегії  розвитку та захисту національного інформаційного простору та 

входження у світовій інформаційний простір; 



4) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації політики 

райдержадміністрації в інформаційній сфері; 

5) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, 

що виникають під час реалізації державної політики в інформаційній сфері; 

6) підвищення ефективності діяльності райдержадміністрації в інформаційній 

сфері. 

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

реалізації державної політики в інформаційній сфері; 

2) вивчає результати діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, 

комунальних підприємств, закладів і установ, що відносяться до сфери 

управління райдержадміністрації з питань інформаційної політики; 

3) проводить моніторинг стану виконання структурними підрозділами 

райдержадміністрації, комунальними підприємствами, закладами і 

установами, що відносяться до сфери управління райдержадміністрації,  з 

питань інформаційної політики; 

4) здійснює моніторинг виконання медіа-планів райдержадміністрації та 

формує політику райдержадміністрації щодо підвищення ефективності 

медіа-планування її діяльності; 

5) подає райдержадміністрації розроблені за результатами своєї роботи 

рекомендації та пропозиції. 

5. Рада має право: 

1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

райдержадміністрації, комунальних підприємств,установ та закладів, що 

відносяться до сфери управління райдержадміністрації, інформацію, 

необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, інших 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а 

також незалежних експертів (за їх згодою); 

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові групи; 

4) організувати проведення конференцій,семінарів, нарад та інших заходів. 

 

6.Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними 

органами, органами місцевого самоврядування,підприємствами, установами та 

організаціями. 

7.Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови 

райдержадміністрації. До складу Ради входить голова, заступник голови, 

представники структурних підрозділів райдержадміністрації, комунальних 

підприємств, установ та закладів, що відносяться до сфери управління 

райдержадміністрації, територіальних органів, центральних органів виконавчої 

влади(за погодженням з їх керівниками), за згодою представників інших 



підприємств, установ та організацій, помічники – консультанти народних 

депутатів України. 

Головою Ради затверджується заступник голови райдержадміністрації, до 

повноважень якого відносяться питання інформаційної політики. Заступником 

голови Ради затверджується заступник керівника апарату 

райдержадміністрації, який на час відсутності голови Ради виконує його 

обов’язки. Секретар Ради готує матеріали до проведення Ради та протоколи за 

результатами засідань. 

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням його голови. 

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови. 

     Підготовку матеріалів для розгляду на засідання Ради забезпечує її 

секретар.   

   Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як 

половина її членів.                

9.На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції. 

         Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. 

         У разі рівного розгляду голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні.  

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім 

членам Ради.Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідань. 

10.Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом 

прийняття головою райдержадміністрації розпорядження, проект якого 

вносять голова Радиабо за дорученням голови чи заступником голови 

райдержадміністрації за його відсутності. 

11.Організаційне, інформаційне, матеріально–технічне забезпечення діяльності 

Ради здійснює відділ з питань інформаційної політики райдержадміністрації. 

 

 

 

  Керівник апарату                                                  А. Руденко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням 

голови Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від  25. 12. 2013р.  № 771 

 

Склад 

Координаційної ради з питань інформаційної політики при Дніпровський 

районній в місті Києві державної адміністрації. 

 

               Голова Координаційної ради:  

1. Павленко                    - заступник голови Дніпровської районної в місті Києві   

Анатолій Микитович   державної адміністрації 

               Заступник голови Координаційної ради: 

2. Муренко                    - заступник керівника апарату Дніпровської районної                

    Василь Андрійович     в місті Києві державної адміністрації 

              Секретар Координаційної ради:    

3.Кириченко                  - в.о. начальника відділу з питань інформаційної політики                         

  Ольга Михайлівна         Дніпровської районної в місті Києві державної                                          

                                          адміністрації            

Члени Координаційної ради: 

4. Бейлик                       - начальник відділу контролю за благоустроєм 

   Вадим Борисович         району Дніпровської районної в місті Києві державної    

                                         адміністрації  

 5. Бондарчук                  - заступник директора районного науково-методичного    

    Оксана Валеріївна       центру освіти Дніпровського району міста Києва                                               

6. Вергун                        - заступник начальника КП «Шляхово-експлуатаційного       

   Микола Миколайович  управління по ремонту та утриманню автомобільних         

                                         шляхів та споруд на них Дніпровського району м.Києва»    

                                         Дніпровської районної в місті Києві державної   

                                         адміністрації     



7. Віхрова                     -  заступник начальника управління культури, туризму    

    Наталія Василівна       та охорони культурної спадщини Дніпровської  

                                          районної в місті Києві державної адміністрації     

8. Герасимов                -  заступник начальника управління з питань надзвичайних                      

     Євген Вікторович      ситуацій Дніпровської районної в місті Києві державної   

                                         адміністрації  

9. Гончарук                    - суддя Дніпровського районного суду (за згодою) 

      Віктор Петрович           

10. Гриджук                   - заступник  начальника управління охорони здоров’я 

      Михайло Юрійович   Дніпровської районної в місті Києві державної                                                  

                                           адміністрації    

11. Грищенко Любов     - заступник начальника служби у справах дітей Дніпров-            

      Миколаївна                 ської районної в місті Києві державної адміністрації   

 

 

12. Грушовінчук               -  начальник відділу Дніпровського районного управління   

     Олександр Вікторович    головного управління Міністерства надзвичайних                                                                               

                                              ситуацій України в місті Києві  (за згодою)     

13. Гуцол                            - начальник управління праці та соціального захисту        

      Олександр Євгенійович  населення в місті Києві Дніпровської районної            

                                               в місті Києві державної адміністрації     

14. Довбах                       -   начальник відділу (центру) надання адміністративних 

     Віктор Іванович              послуг Дніпровської районної в місті Києві державної 

                                              адміністрації 

15. Дума                           -   заступник начальника Дніпровського РУ ГУ міністер-  

      Богдан Миколайович     ства надзвичайних ситуацій України (за згодою)  

16. Загородня                   -   начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту       

      Алла Вікторівна             Дніпровської районної в місті Києві державної   



                                              адміністрації               

17. Захарченко                  -  начальник організаційного відділу Дніпровської   

      Оксана Олександрівна   районної в місті Києві державної адміністрації   

18. Карпенко                     -  начальник відділу державної реєстрації    

      Євгеній Сергійович        юридичних та фізичних осіб-підприємців    

                                               Дніпровської районної в місті Києві державної    

                                               адміністрації (за згодою)            

19. Кірпа                           -   головний спеціаліст Державної податкової інспекції    

      Наталія Петрівна            у Дніпровському районі міста Києва (за згодою) 

20. Клаузер                      -    директор Дніпровського районного в місті Києві   

     Тетяна                              центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

      Володимирівна 

21. Книш                         -     головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої      

      Володимир                      політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської 

      В’ячеславович                Дніпровської районної в місті Києві державної         

                                               адміністрації 

22. Косар                             - начальник управління житлово-комунального 

     Надія Романівна               господарства Дніпровської районної місті Києві    

                                               державної адміністрації  

23. Кравчук                         - заступник начальника відділу будівництва, архітектури              

      Андрій Антонович          та землекористування Дніпровської районної в місті    

                                               Києві державної адміністрації 

24. Крікун                           - перший заступник директора КП по утриманню зелених                           

      Лілія Валеріївна              насаджень Дніпровської районної в Києві державної   

                                               адміністрації 

25. Лобач                             - начальник відділу промисловості, підприємства та  

     Григорій Володимирович  регуляторної політики Дніпровської районної в    

                                                  місті Києві державної адміністрації 



26. Луньова                          - начальник відділу екології Дніпровської районної в     

     Наталія Юріївна                місті Києві державної адміністрації 

27. Лях Ганна                      -  Директор Дніпровського районного центру зайнятості 

      Григорівна                         київського міського центру зайнятості (за згодою)  

 

28. Мохончук                     -  заступник військового комісару Дніпровського                                   

     Роман Михайлович           районного військового комісаріату у місті Києві (за   

                                                згодою) 

29. Овчарук                          - заступник начальника відділу роботи із зверненнями 

     Тарас Васильович             громадянами Дніпровської районної в місті Києві    

                                                державної адміністрації 

30. Редчиц                          -  начальник відділу економіки Дніпровської районної    

      Сергій Миколайович       в місті Києві державної адміністрації 

31. Шевченко                     -  начальник відділу інформаційних технологій    

     Світлана Василівна          Дніпровської районної в місті Києві державної     

                                               адміністрації 

 

 

 

Керівник апарату                                                         А. Руденко 

 


