
 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

09 жовтня 2019 року                                              вул. Федорова, 4 

16.00        

 

Присутні: заступник голови адміністрації Горпинченко О. І.; депутат Верховної ради 

України Пуртова А. А.; члени громадської ради при Солом’янській районній                     

в місті Києві державній адміністрації (далі – громадської ради) в кількості 22 особи 

(список реєстрації додається); співробітники відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(далі – адміністрації). 

  

Слухали:  

Парфьонову О. І. – заступника голови громадської ради, яка оголосила список 

присутніх на засіданні та запропонував відкрити засідання громадської ради.  

Слухали:  

 Парфьонову О. І.  – запропонувала затвердити порядок денний і працювати у 

відповідності до нього: 

1. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування         

в місті Києві.  

2. Про план роботи громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 4 квартал 2019 року та проект плану на 2020 рік. 

3. Про секретаріат громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

4. Про експертів громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

5. Різне 

           Голосували: 

«За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний та продовжити роботу       

у відповідності до нього. 

 

По першому питанню: 

Слухали:  

           Пуртову А. А. та членів громадської ради – про сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку місцевого самоврядування в місті Києві. 

Ручко Р. Ю. – запропонував врахувати результати обговорення та внести їх до 

планів роботи комітетів громадської ради. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: врахувати результати обговорення та внести їх до планів роботи 

комітетів громадської ради. 

 

По другому питанню: 
Слухали:  

Парфьонову О. І. – про план роботи громадської ради при Солом’янській районній           

в місті Києві державній адміністрації на 4 квартал 2019 року та проект плану на 2020 рік, 



яка запропонувала надати остаточні плани роботи комітетів  секретарю громадської ради 

до 24 жовтня 2019 року для формування загального плану роботи. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 Вирішили: надати остаточні плани роботи комітетів секретарю громадської ради до      

24 жовтня 2019 року для формування загального плану роботи. 

 

По третьому питанню: 
Слухали:  

           Парфьонову О. І. – про секретаріат громадської ради при Солом’янській районній 

в місті Києві державній адміністрації, яка у своєму виступі зазначила, що недоречно при 

нашій зайнятості перезавантажувати склад громадської ради створенням секретаріату та 

закцентувала увагу на ефективній роботі секретаря громадської ради. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» –0 

«Утримались» – 0 

           Вирішили: проголосувати проти створення секретаріату громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації. 

      

По четвертому питанню: 
Слухали:  

           Парфьонову О. І. – про експертів громадської ради при Солом’янській районній            

в місті Києві державній адміністрації, яка зазначила, що у разі потреби, будемо 

запрошувати необхідних експертів до співпраці з громадською радою. 

Голосували: 

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

           Вирішили: у разі потреби, запрошувати необхідних експертів до співпраці                     

з громадською радою. 

 

Різне:  

Слухали:  

           Парфьонову О. І. – про визначення дати наступного засідання громадської ради, 

яка запропонувала провести наступне засідання громадської ради 24 жовтня 2019 р.         

о 16.00. 

           Голосували: 

           «За» – одноголосно 

           «Проти» – 0 

           «Утримались» – 0 

           Вирішили: провести наступне засідання громадської ради 24 жовтня 2019 р.           

о 16.00. 

 

 

Заступник голови громадської ради                        Олена ПАРФЬОНОВА 

 

 

Секретар громадської ради                                                             Поліна КУШНІРЕНКО 

 
 


