
  

Громадська рада 

при виконавчому органі Київської міської ради  

(Київській міській державній адміністрації) 

01044 м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 106,                            ел. пошта kmda.gr@gmail.com 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

ЧАСТИНА І 

09 червня 2017 року                                                                                        м. Київ 

Кількість присутніх членів Громадської ради: 32 особи. 

Учасники засідання: 4 особи. 

Загальна кількість присутніх: 36 осіб. 

 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :  

1. Про обрання керівних та робочих органів Громадської ради  

при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації); 

2. Про структуру Громадської ради при виконавчому органі  

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

3. Про Положення та Регламент Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

4. Про планування роботи Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

5. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Начальник відділу комунікацій з громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій КМДА Петрова Н.П., яка відкрила засідання та 

запропонувала обрати головуючого засідання. 

Членами Громадської ради було висунуто наступні кандидатури: 

Назаренко Б.С. – головуючий, Аракелян А.О. – секретар засідання. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити запропоновані кандидатури. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0.  

 

ВИСТУПИВ: 

Головуючий Назаренко Б.С., який запропонував затвердити наступний 

порядок денний:  

 • Про обрання керівних та робочих органів Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації); 

 • Про затвердження структури Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

 • Про схвалення Положення та Регламент Громадської ради при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації); 

 • Про планування роботи Громадської ради при виконавчому органі  

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

 • Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член Громадської ради Павленко А.М., який зауважив про неприйнятність 

вибору керівних органів до оприлюднення Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

«Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)». 

Член Громадської ради Валєєва О.І., яка запропонувала обрати керівний 

склад та робочі органи Громадської ради до оприлюднення Розпорядження «Про 
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затвердження складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)». 

Член Громадської ради Ботез В.П., який запропонував обрати керівний 

склад та робочі органи, але зробити перерву у першому засіданні Громадської ради 

тривалістю в тиждень. 

Член Громадської ради Оніщенко Д.М., який підтримав пропозицію, щодо 

розділення засідання на частини та затвердження керівного складу.  

 

СЛУХАЛИ ПО ПИТАННЮ І: 

Головуючого Назаренко Б.С., який запропонував обрати керівний склад 

Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації). 

Член Громадської ради Білінський Т.В. запропонував кандидатуру  

Назаренко Б.С. на посаду голови Громадської ради. 

Голосували: за – 30, проти – 0, утрималися – 2.  

 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С. запропонував кандидатуру  

Павленко А.М. на посаду першого заступника голови Громадської ради. 

Голосували: за – 30, проти – 0, утрималися – 2. 

 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С. запропонував кандидатуру  

Аракеляна А.О. на посаду секретаря Громадської ради. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний керівний склад Громадської ради: 

Голова Громадської ради – Назаренко Б.С. 

Перший заступник голови Громадської ради – Павленко А.М. 

Секретар Громадської ради – Аракелян А.О. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0.  
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СЛУХАЛИ ПО ПИТАННЮ ІІ: 

Голову Громадської ради Назаренко Б.С. та секретаря Громадської 

ради Аракеляна А.О., які запропонували створити структуру Громадської ради 

відповідно до структури заступників Київського міського голови за сімома 

напрямками діяльності. 

Член Громадської ради Луценко Г.В. запропонував створити структуру 

Громадської ради відповідно до структури комісій Київської міської ради. 

Член Громадської ради Петриченко В.П. запропонував створити 

структуру Громадської ради відповідно до структури Київської міської 

державної адміністрації. 

 

Перший заступник голови Громадської ради Павленко А.М. 

запропонував створити структуру Громадської ради у максимальній кількості  

6 комітетів розподілених по напрямках (соціально-гуманітарний,  

фінансово-економічний та силовий). 

Член Громадської ради Валєєва О.І. запропонувала підтримати 

пропозицію Павленко А.М. з доданням структури заступників  

Київського міського голови. 

Член Громадської ради Білінський Т.В. запропонував підтримати 

пропозицію Аракеляна А.О. з доданням комітету по самоврядуванню. 

Член Громадської ради Шестакова К.Ю. запропонувала створити комісії 

Громадської ради відповідно до структури заступників Київського міського 

голови з доданням структури депутатських комісій та структури Київської 

міської державної адміністрації. 

Член Громадської ради Ботез В.П. запропонував підтримати пропозицію 

Аракеляна А.О. з доданням напрямків апарату Київської міської державної 

адміністрації. 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С. запропонував створити  

робочі групи з питань розробки структури Громадської ради та з питань 

розробки Положення про Громадську раду. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити робочу групу з питань розробки структури Громадської 

ради у наступному складі:  

Голова робочої групи: Павленко А.М. 
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Члени робочої групи: Білінський Т.В., Валєєва О.І., Подзега А.О.,  

Попенко О.І., Трофімчук К.В., Шестакова К.Ю. 

Робочій групі підготувати проект рішення до 15.06.2017 р. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0. 

 

2. Створити робочу групу з питань розробки Положення про Громадську 

раду у наступному складі:  

Голова робочої групи: Валєєва О.І. 

Члени робочої групи: Білінський Т.В., Ботез В.П., Мисан О.І.,  

Оніщенко Д.М., Павленко А.М., Туркеня І.Г., Трофімчук К.В. 

Робочій групі підготувати проект рішення до 23.06.2017 р. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0.  

 

У РІЗНОМУ СЛУХАЛИ: 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С. запропонував організувати 

зустріч Громадської ради при КМДА з Громадською радою при НАЗК  

та Громадською радою при КОДА. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Голові Громадської ради Назаренко Б.С. провести консультації  

з головами Громадських рад та доповісти на засіданні Громадської ради  

при КМДА. 

Голосували: за – 32, проти – 0, утрималися – 0.  

 

ВИСТУПАЛИ: 

Адаменко С.Г., Аракелян А.О, Балабан Р.В., Ботез В.П., Оніщенко Д.М., 

Павленко А.М., Палієв Ю.В., Петриченко В.П., Туркеня І.Г.. 

 

У засіданні оголошено перерву до 15.06.2017. 
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ЧАСТИНА ІІ 

15 червня 2017 року                                                                                        м. Київ 

Кількість присутніх членів Громадської ради: 34 особи. 

Учасники засідання: 3 особи. 

Загальна кількість присутніх: 37 осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С., який відкрив ІІ частину 

першого засідання Громадської ради при КМДА та надав інформацію щодо 

термінів необхідних для підписання та оприлюднення Розпорядження «Про 

затвердження складу Громадської ради при КМДА», доповів щодо необхідності 

затвердження єдиного бланку посвідчень членів Громадської ради та надання 

перепусток до приміщення адміністративної будівлі КМДА, проінформував про 

робочу зустріч з директором Департаменту суспільних комунікацій КМДА 

Хондою М.П., а також робочі зустрічі з головою Громадської ради при НАЗК та 

головою Громадської ради при ОДА. 

 

СЛУХАЛИ ПО ПИТАННЮ ІІ: 

Першого заступника голови Громадської ради Павленко А.М., який 

запропонував проект структури комітетів Громадської ради з орієнтуванням на 

профільних заступників Київського міського голови. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Валєєва О.І., Луценко Г.В., Оніщенко Д.М., Палієв Ю.В., Шестакова К.Ю. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Обрати Шестакову Катерину Юріївну заступником голови Громадської ради з 

питань економіки та інвестицій, фінансів та міжнародного співробітництва 

 

2. Затвердити проект структури комітетів Громадської ради: 
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№ Назва комітету ПІБ 

1.  

Регламенту, запобіганню та 

протидії корупції, законності та 

правопорядку, мобілізаційної 

роботи, волонтерського руху, 

учасників АТО, внутрішньо 

переміщеними особами 

 

Голова:  

Валєєва Ольга Іванівна  

 

Члени комісії: 

Граб Олександр Володимирович, 

Погребной Сергій Петрович 

 

2.  

Промисловості, розвитку 

підприємництва та інформаційно-

комунікаційних технологій 

 

Голова:  

Лисенко Олександр Петрович 

 

Заступник голови: 

Оніщенко Дмитро Миколайович 

 

Члени комісії: 

Балабан Ростислав Валерійович, Коцько 

Ольга Миколаївна 

 

3.  

Житлово-комунальної 

інфраструктури, благоустрою, 

екології та охорони 

навколишнього середовища 

 

Голова:  

Попенко Олег Іванович 

 

Члени комісії: 

Ващенко Володимир Миколайович, 

Горобець Ростислав Станіславович, 

Карпенко Валерій Вікторович, Мотін 

Федір Олександрович, Шкулій Євгеній 

Валерійович 

 

4.  

Охорони здоров`я та соціальної 

політики, комунальної власності 

та транспортної інфраструктури 

 

Голова:  

Туркеня Інна Григорівна 

 

Члени комісії: 

Войтенко Володимир Васильович, 

Геворгізов Георгій Олегович, Морус 

Олександр Васильович, Скрипка Сергій 

Миколайович 
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5.  

Земельних ресурсів, 

містобудування та архітектури, 

будівництва та житлового 

забезпечення 

 

Голова:  

Луценко Геннадій Володимирович 

 

Члени комісії: 

Білінський Тарас Володимирович, Ботез 

В’ячеслав Петрович, Бугера Вадим 

Миколайович 

 

6.  

Культури, туризму, охорони 

культурної спадщини, освіти і 

науки, молоді та спорту, сім`ї та 

дітей 

 

Голова:  

Палієв Юрій Володимирович 

 

Члени комісії: 

Вітомський Юрій Леонідович, Мисан 

Олександр Іванович, Петриченко Віктор 

Павлович, Трофімчук Костянтин 

Вікторович, Чесак Віктор Сергійович 

 

7.  

Суспільних комунікацій, реклами 

та адмінпослуг 

 

 

Голова:  

Адаменко Сергій Григорович 

 

Члени комісії: 

Мітюк Сергій Олександрович, Подзега 

Андрій Олександрович 

 

 

Голосували: за – 34, проти – 0, утрималися – 0.  

 

СЛУХАЛИ ПО ПИТАННЮ ІІ: 

Голову робочої групи з питань розробки Положення про  

Громадську раду Валєєву О.І., яка доповіла, що триває процес розробки та 

доопрацювання Положення та Регламенту Громадської ради при КМДА. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити голові робочої групи Валєєвій О.І. презентувати для розгляду 

проект Положення та проект Регламенту Громадської ради терміном до 

22.06.2017 року. 

Голосували: за – 34, проти – 0, утрималися – 0.  
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У РІЗНОМУ СЛУХАЛИ: 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С. доповів про вхідний лист до 

Громадської ради від заступника директора Департаменту суспільних 

комунікацій Галети В.П., щодо створення робочої групи з питань реалізації 

реформ місцевого самоврядування в місті Києві з проханням делегувати 1-2 

представників Громадської ради при КМДА для формування складу робочої 

групи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Делегувати до складу робочої групи з питань реалізації реформ місцевого 

самоврядування в місті Києві першого заступника голови Громадської 

ради – Павленко А.М та члена Громадської ради Коцько О.М. 

2. Доручити секретарю Громадської ради Аракеляну А.О. підготувати лист-

відповідь до Департаменту суспільних комунікацій. 

Голосували: за – 34, проти – 0, утрималися – 0.  

 

 

У засіданні оголошено перерву до 22.06.2017. 

 

 

ЧАСТИНА ІІІ 

22 червня 2017 року                                                                                        м. Київ 

Кількість присутніх членів Громадської ради: 35 осіб. 

Учасники засідання: 1 особа. 

Загальна кількість присутніх: 36 осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С., який відкрив ІІІ частину 

першого засідання Громадської ради при КМДА та повторно надав інформацію 

щодо термінів необхідних для підписання та оприлюднення Розпорядження 

«Про затвердження складу Громадської ради при КМДА».  
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СЛУХАЛИ ПО ПИТАННЮ ІІ: 

Голову Громадської ради Назаренко Б.С., який виніс пропозицію 

доповнити структуру правління Громадської ради посадою заступника голови з 

земельних питань та запропонував кандидатуру Ботеза В.П. 

Секретаря Громадської ради Аракеляна А.О., який підтримав 

пропозицію та запропонував додатково посаду заступника голови Громадської 

ради з гуманітарних питань. 

Голову комітету з питань культури, духовності, туризму, охорони 

культурної спадщини, освіти і науки, молоді та спорту, сім`ї та дітей 

Палієва Ю.В.: який запропонував обмежитися діючим складом правління 

Громадської ради. 

Члена комітету з питань культури, духовності, туризму, охорони 

культурної спадщини, освіти і науки, молоді та спорту, сім`ї та дітей  

Чесака В.С., який запропонував призначити профільними заступниками голови 

Громадської ради голів постійних комісій Громадської ради.  

Члена комітету з питань регламенту, запобіганню та протидії корупції, 

законності та правопорядку, мобілізаційної роботи, волонтерського руху, 

учасників АТО, внутрішньо переміщеними особами Граба О.В., який 

запропонував не вносити зміни до структури правління Громадської ради.  

Секретаря Громадської ради Аракеляна А.О. який наголосив на 

доцільності пропозиції та запропонував кандидатури до обрання та 

затвердження заступниками голови Громадської ради: Шестакову К.Ю., 

Трофімчука К.В., Ботеза В.П. 

Голову комітету з питань регламенту, запобіганню та протидії 

корупції, законності та правопорядку, мобілізаційної роботи, 

волонтерського руху, учасників АТО, внутрішньо переміщеними особами 

Валєєву О.І., яка підтримала пропозицію доповнити склад правління двома 

заступниками голови Громадської ради 

Голову комітету з питань земельних ресурсів, містобудування та 

архітектури, будівництва та житлового забезпечення Луценко Г.В., який 

підтримав пропозицію секретаря Громадської ради Аракеляна А.О. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Туркеня І.Г., Павленко А.М., Адаменко С.Г., Оніщенко Д.М., Попенко О.І. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Винести на голосування наступні варіанти складу заступників голови 

Громадської ради при КМДА: 

1. Павленко А.М., Шестакова К.Ю., Ботез В.П. 

Голосували: за – 8, проти – 27, утрималися – 0.  

2. Павленко А.М., Шестакова К.Ю., Ботез В.П., заступник з 

гуманітарних питань 

Голосували: за – 20, проти – 15, утрималися – 0.  

3. Павленко А.М., Шестакова К.Ю., голови комітетів Громадської 

ради 

Голосували: за – 4, проти – 31, утрималися – 0.  

4. Павленко А.М., Шестакова К.Ю. (Залишити склад без змін) 

Голосували: за – 14, проти – 21, утрималися – 0.  

 

2. Затвердити персональний склад заступників голови Громадської ради: 

Павленко А.М., Шестакова К.Ю., Ботез В.П., Трофімчук К.В. 

Голосували: за – 24, проти – 5, утрималися – 6.  

 

3. Затвердити структуру правління Громадської ради при КМДА: 

Голова Громадської ради, заступники Громадської ради, секретар 

Громадської ради, голови постійних комісій Громадської ради. 

Голосували: за – 26, проти – 5, утрималися – 4.  

 

СЛУХАЛИ ПО ПИТАННЮ ІІІ: 

Голову робочої групи з питань розробки Положення про Громадську 

раду Валєєву О.І., яка надала для ознайомлення та опрацювання проект 

Положення про Громадську раду. 

Члена Громадської ради Оніщенко Д.М., який запропонував зазначити у 

Положенні про Громадську раду, що участь у роботі експертів та представників 

інститутів громадського суспільства заохочується та винагороджується 

грамотами і подяками Громадської ради. 

Заступника голови Громадської ради Трофімчука К.В., який 

запропонував доопрацювати статтю 18 у Положенні про Громадську раду. 

Заступника голови Громадської ради Павленко А.М., який 

запропонував зазначити строк дії документу у Положенні та Регламенті 

Громадської ради. 
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ВИСТУПАЛИ: 

Шестакова К.Ю., Подзега А.О., Попенко О.І., Ботез В.П., Туркеня І.Г., 

Чесак В.С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти проект Положення про Громадську раду за основу. 

Голосували: за – 31, проти – 3, утрималися – 1.  

 

2. Доопрацювати проект робочій групі з питань розробки Положення  

про Громадську раду. 

Голосували: за – 35, проти – 0, утрималися – 0.  

 

У РІЗНОМУ СЛУХАЛИ: 

Заступника голови Громадської ради Шестакову К.Ю., яка 

проінформувала щодо продовження конкурсу громадських проектів Бюджету 

участі міста Києва та необхідності спрощення процедури голосування у ньому. 

Голову Громадської ради Назаренко Б.С, який запропонував створити 

робочу групу для напрацювання проекту рішення Громадської ради при КМДА 

щодо спрощення системи голосування у конкурсі громадських проектів 

Бюджету участі міста Києва. 

 

ВИСТУПАЛИ: 

Білінський Т.В., Туркеня І.Г., Чесак В.С., Ботез В.П., Ваєєва О.І.,  

Скрипка С.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити робочу групу з питань напрацювання проекту рішення 

Громадської ради при КМДА щодо спрощення системи голосування у конкурсі 

громадських проектів Бюджету участі міста Києва, у складі Шестакової К.Ю., 

Скрипки С.М. 

Голосували: за – 35, проти – 0, утрималися – 0.  
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СЛУХАЛИ: 

Голову Громадської ради Назаренко Б.С, який нагадав про лист від 

заступника директора Департаменту суспільних комунікацій Галети В.П., щодо 

створення робочої групи з питань реалізації реформ місцевого самоврядування в 

місті Києві з проханням делегувати 1-2 представників Громадської ради при 

КМДА для формування складу робочої групи 

Секретаря Громадської ради Аракеляна А.О., який передав лист з 

відповіддю Громадської ради з зазначенням затверджених кандидатур  

Павленко А.М. та Коцько О.М.  для включення до складу робочої групи з питань 

реалізації реформ місцевого самоврядування в місті Києві. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти інформацію до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Громадської ради Назаренко Б.С, який наголосив на 

необхідності підписання Меморандуму про співпрацю з Громадською радою  

при НАЗК та доцільності напрацювання механізму роботи з експертами 

Громадської ради. 

Заступника голови Громадської ради Павленко А.М., який зазначив 

про необхідність напрацювання Положення про експертну раду. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Валеєвій О.І. розробку проекту Меморандуму про співпрацю. 

Голосували: за – 35, проти – 0, утрималися – 0.  

 

СЛУХАЛИ: 

Члена комітету з питань охорони здоров`я та соціальної політики, 

комунальної власності та транспортної інфраструктури Моруса О.В., який 

доповів щодо гострої необхідності надання матеріальної допомоги родинам 

військових, які отримали статус полонених або зниклих безвісті у ході 

проведення АТО. 
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ВИСТУПАЛИ: 

Ботез В.П., Оніщенко Д.М., Граб О.В., Туркеня І.Г., Валєєва О.І.,  

Аракелян А.О., Білінський Т.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити секретарю Громадської ради Аракеляну А.О. спільно з 

комітетом з питань охорони здоров`я та соціальної політики, комунальної 

власності та транспортної інфраструктури підготувати проект рішення 

Громадської ради при КМДА для надання матеріальної допомоги у грошовому 

еквіваленті розміром від 100 000 грн. родинам військових, які отримали статус 

полонених або зниклих безвісті у ході проведення АТО 

Голосували: за – 35, проти – 0, утрималися – 0.  

 

СЛУХАЛИ: 

Секретаря Громадської ради Аракеляна А.О., який наголосив про 

необхідність напрацювання плану роботи Громадської ради при КМДА та 

запропонував головам комітетів надати  пропозиції для узагальнення.  

Голову Громадської ради Назаренко Б.С, який запропонував головам 

постійних комісій подати пропозиції щодо внутрішньої структури комітетів 

Громадської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Секретарю Громадської ради Аракеляну А.О. узагальнити пропозиції 

голів комітетів до плану роботи Громадської ради. 

2. Головам комітетів Громадської ради подати пропозиції щодо 

внутрішньої структури комітетів. 

 

 

У засіданні оголошено перерву до 06.07.2017. 

 

 

 

 

 



15 

 

ЧАСТИНА ІV 

31 липня  2017 року                                                                                        м. Київ 

Кількість присутніх членів Громадської ради: 29 осіб. 

Учасники засідання: 4 особи. 

Загальна кількість присутніх: 33 особи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С., який відкрив ІV частину 

першого засідання Громадської ради при КМДА та повідомив, що 

Розпорядження «Про затвердження складу Громадської ради при КМДА на 

2017- 2019 рр» підписано Київським міським головою.   

СЛУХАЛИ: 

Директора Департаменту суспільних комунікацій КМДА  

Хонду М.П.: яка привітала представників інститутів громадянського суспільства 

у новому складі членів Громадської ради при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та запропонувала 

надати до Департаменту суспільних комунікацій план роботи Громадської ради 

для співпраці зі структурними підрозділами КМДА. Додатково було 

запропоновано надати пропозиції щодо тематики проведення навчальних 

семінарів за участю міжнародних експертів інститутів громадянського 

суспільства. 

Голова Громадської ради Назаренко Б.С., який запропонував розпочати 

співпрацю членів Громадської ради із структурними підрозділами  

КМДА із зустрічі за участю заступника голови Київської міської державної 

адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Резнікова О.Ю. 

Також, до роботи пропонується  запросити усіх учасників установчих зборів з 

обрання нового складу Громадської ради та інших представників інститутів 

громадянського суспільства; організувати робочі зустрічі з щодо налагодження 

співпраці з Громадською радою при Національному агентстві з питань 

запобігання корупції, Громадською радою при Обласній державній адміністрації 

та Громадській раді при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України.  
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняти інформацію до відома. 

 

У РІЗНОМУ СЛУХАЛИ: 

Члена Громадської ради Білінського Т.В., який повідомив щодо 

проведення громадських слухань (з 01 серпня 2017 року) щодо «Театру на 

Подолі».  

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти інформацію до відома. 

 

Перше засідання Громадської ради оголошено закритим 

Голосували: за – 29, проти – 0, утрималися – 0.  

 

 

 

 


