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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

VІIІ СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36                                тел./факс.:(044)202-71-05, тел.:(044)202-70-38          

 

Витяг з протоколу № 11/36 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту 

 

          від 20.09.2017                      

          

         Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 10-й 

поверх, зала засідань, к. 1017, початок об 11-20.  

         

        Склад комісії: 6 депутатів Київської міської ради. 

          

        Присутні 4 депутати Київської міської ради, член(и) постійної комісії: 

Крикунов Ю.В –  заступник голови постійної комісії 

Іванченко В.А. –  заступник голови постійної комісії 

 Лобан Ю.М.  –  секретар постійної комісії 

Кочур М.А.                                         –  член постійної комісії 

 

       Відсутні: 2 депутати Київської міської ради: Гелевей О.І., Пабат О.В. 

 

                                              Порядок денний 

 

1. Про лист заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Поворозника М. Ю. щодо планів заходів, спрямованих на реалізацію 

електронних петицій від 11.11.2015 № 517 «Зроби Київ дружнім та 

безбар’єрним для всіх категорій громадян» та від 12.11.2015 № 560 «Щодо 

освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час» (вих. № 004-

1618 від 01.08.2017). 

Доповідач: заступник голови Київської міської державної адміністрації 

Поворозник М. Ю. 
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Розгляд (обговорення) питань порядку денного: 

 

1. Про розгляд листа заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Поворозника М.Ю. щодо планів заходів, спрямованих на 

реалізацію електронних петицій від 11.11.2015 № 517 «Зроби Київ дружнім 

та безбар’єрним для всіх категорій громадян» та від 12.11.2015 № 560 

«Щодо освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час» (вих. 

№ 004-1618 від 01.08.2017). 

Доповідач: заступник голови Київської міської державної адміністрації 

Поворозник М. Ю. 

СЛУХАЛИ: Крикунова Ю. В.  

ВИСТУПИЛИ: Крикунов Ю. В., Лобан Ю. М. 

За результатами обговорення:  
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома лист заступника голови Київської міської 

державної адміністрації Поворозника М. Ю. щодо планів заходів, спрямованих 

на реалізацію електронних петицій від 11.11.2015 № 517 «Зроби Київ дружнім 

та безбар’єрним для всіх категорій громадян» та від 12.11.2015 № 560 

«Щодо освітлення пішохідних переходів по місту Києву в нічний час» (вих. 

№ 004-1618 від 01.08.2017)  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Заступник голови комісії                                                   Крикунов Ю.В. 

 

Секретар комісії                                                                      Лобан Ю.М. 

 


