
ПРОТОКОЛ  

засідання Правління Громадської ради  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

22 листопада 2018 року                        просп. Повітрофлотський, 41 

16.00                          каб. 409 

 

Присутні: керівний склад Громадської ради при Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації, співробітники відділу з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю Солом’янської РДА. 

Запрошені: Скрипка С. М. - голова комітету з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Громадської ради при КМДА; Валєєва О. І. – член  

Громадської ради при КМДА; Яхнівська Т. П. – начальник відділу охорони здоров’я  

Солом’янської РДА. 

 

 Слухали: Оніщенка Д. М. – голову Громадської ради, який довів до відома 

присутніх порядок денний засідання Правління Громадської ради. 

 

ПРОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про організацію та проведення чергового засідання ГР, а саме: формування 

порядку денного та регламенту та визначення дати його проведення. 

2. Організація та проведення тематичної секції II Форуму Громадських рад міста 

Києва «Велика Столиця - 2019» на тему: «Реалізація реформи охорони 

здоров’я. Її плюси та мінуси» у Солом’янському районі міста Києва. 

 

   Голосували:  

  «За» – одноголосно 

  «Проти» – 0 

  «Утримались» – 0 

   Вирішили: затвердити запропонований порядок денний та продовжити 

роботу у відповідності до нього. 

 

По першому питанню 

 Слухали:  Оніщенка Д. М. – голову Громадської ради, який запропонував 

присутнім ознайомитись із проектом порядку денного чергового засідання 

Громадської ради, а саме: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПРОЕКТ) 

1. Про підготовку об’єктів комунальної власності Солом’янського району міста 

Києва до роботи в  осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років. 

Доповідач: Сидорчук А. Ю., начальник управління житлово-комунального 

господарства і будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

2. Про організацію та проведення щорічного районного Форуму комунікативних 

стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця - 2019» на тему: 

«Реалізація реформи охорони здоров’я. Її плюси та мінуси». 

Доповідачі: Шевчук Є. В., голова комітету з питань охорони здоров’я 

Громадської ради; Шоломицький В. В., член комітету з питань охорони 

здоров’я Громадської ради. 



3. Про результати проведеної роботи Комітету з питань освіти, культури, справ 

дітей, сім’ї, молоді спорту та гендерної політики Громадської ради щодо 

організації та відновлення харчування у школах району. 

Доповідач: Савчук С. С., член комітету  з питань освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді спорту та гендерної політики Громадської ради. 

4. Про співробітництво Громадської ради з Солом’янською районною 

організацією Товариства Червоного Хреста. 

Доповідач: Оніщенко Д. М., голова Громадської ради. 

5. Про організацію та проведення виїзного засідання Громадської ради в 

Державному університеті телекомунікацій за адресою: вул. Солом’янська, 7, з 

метою сприяння організації та проведення виставки художніх робіт Грінченка 

Вадима Руслановича, заступника голови Громадської ради. 

Доповідач: Грінченко В. Р., заступник голови Громадської ради. 

6. Про внесення змін до структури Громадської ради, а саме: введення додаткової 

посади заступника голови Громадської ради. 

Доповідач: Оніщенко Д. М., голова Громадської ради. 

7. Різне. 

 

До обговорення долучились всі присутні члени Правління Громадської ради. 

 Голосували:  

  «За» – одноголосно 

  «Проти» – 0 

  «Утримались» – 0 

Вирішили: затвердити запропонований проект порядку денного та проводити 

роботу у відповідності до нього. 

 

Слухали: Оніщенка Д. М. – про  орієнтовну дату скликання чергового засідання 

Громадської ради. 

Слухали: Стародуба П. М. – голову комітету Громадської ради з питань зв’язків 

з громадськістю та органами самоорганізації населення та духовного відродження,  

який запропонував провести чергове засідання Громадської ради 14 грудня 2018 року. 

Голосували:  

«За» – одноголосно 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

Вирішили: провести чергове засідання Громадської ради 14 грудня 2018 року. 

 

По другому питанню 

  

            Слухали: Скрипку С. М. - голову комітету з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Громадської ради при КМДА та Валєєву О. І. – члена 

Громадської ради при КМДА щодо організації та проведення щорічного районного 

Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця - 

2019» на тему: «Реалізація реформи охорони здоров’я. Її плюси та мінуси». 

До обговорення долучились всі присутні члени Правління Громадської ради. 

Оніщенка Д. М. – про організацію та проведення тематичної секції II Форуму 

Громадських рад міста Києва «Велика Столиця - 2019» на тему: «Реалізація реформи 

охорони здоров’я. Її плюси та мінуси» у Солом’янському районі міста Києва. 



 

 Слухали: Шевчука Є. В. – голову комітету Громадської ради з питань охорони 

здоров’я та Яхнівську Т. П. – начальника відділу охорони здоров’я           

Солом’янської РДА щодо проведення реформи охорони здоров’я в Україні та 

необхідності заповнення декларацій із лікарями. 

 

Слухали: Оніщенка Д. М. –  запропонував інформацію взяти до відома та        

28 листопада 2018 року долучитись до проведення Форуму комунікативних стратегій 

місцевої влади та громадськості «Велика Столиця - 2019» на тему: «Реалізація 

реформи охорони здоров’я. Її плюси та мінуси». 

           Голосували:  

 «За» – одноголосно 

 «Проти» – 0 

 «Утримались» – 0 

           Вирішили: інформацію взяти до відома та 28 листопада 2018 року долучитись 

до проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості 

«Велика Столиця - 2019» на тему: «Реалізація реформи охорони здоров’я. Її плюси та 

мінуси». 

 

 

Голова Громадської ради                                             Д. Оніщенко 

 

Секретар Громадської ради                                                            Н. Степанченко 

 

 


