
 
04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; каб.311,  

електронна пошта: vadim_marchenko@ukr.net  
 

 

09 серпня 2019 

Оголошення 

 

У зв’язку з відпускним періодом членів Громадської ради та підготовкою 

до нового навчального року, чергові загальні збори Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації відбудуться                       

5 вересня 2019 року о 17:00. Початок реєстрації о 16:30 за адресою: м. Київ, 

вул. Тимошенко,16. Приміщення (другий поверх мала актова зала). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження положення про ГР (положення додається); 

2. Про затвердження регламенту ГР (регламент додається); 

3. Про затвердження персонального складу комітетів (перелік комітетів 

додається); 

4. Організаційні питання. 

5. Різне. 

 

Прошу особисто подати заяви на участь в комітетах через відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю (прийом заяв на 3-му поверсі, 

де здавали документи до Громадської ради) до вересня 2019 р. 

 

Особиста присутність членів Громадської ради обов’язкова. 

 

З повагою 

Голова Громадської ради  

при Оболонській РДА       Вадим Марченко 

 

e-mail: vadim_marchenko@ukr.net      

 

 Додатки: 

1. Перелік комітетів 

2. Зразок заяви на вступ у комітет 
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Додаток 1 

Перелік комітетів  

 

 

 

№ 

п/п 
Назва комітету 

1 

Комітет з питань культури, туризму, інформаційної політики, зв’язків з 

громадськістю, самоврядування, духовності, релігій та охорони 

культурної спадщини 

2 
Комітет з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, у 

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 

3 
Комітет з питань освіти, сім’ї, дітей, молоді, спорту та національно-

патріотичного виховання 

4 
Комітет з питань економіки, промисловості, підприємництва та торгівлі, 

соціально-економічного розвитку 

5 
Комітет з питань комунальної власності, ЖКГ, будівництва, 

архітектури, транспорту, благоустрою, зв’язку та енергетики 

6 
Комітет з питань бюджету, регламенту і законності, люстрації, 

боротьби з корупцією і рейдерством 

7 
Комітет з питань надзвичайних ситуацій, взаємодії з правоохоронними 

органами, мобілізаційної та оборонної роботи 

 

 

 

З повагою 

Голова Громадської ради  

при Оболонській РДА       Вадим Марченко 

 

e-mail: vadim_marchenko@ukr.net 
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Додаток 2  

Зразок заяви на вступ в комітет 

 

 

 

Голові громадської ради 

при Оболонській районній в м.Києві 

державній адміністрації 

 _____________________________ 

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 (домашня адреса) 

 _____________________________ 

 (телефон) 

 

 

 

 

Заява 

 

 

 

Прошу зарахувати мене в комітет _______________________________ 

 (назва комітету) 

____________________________________________________________ 

 (мотивація, чому саме в цей комітет) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________ _____________________________ 

 (дата) (ПІБ, підпис) 

 

 
 


