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ПРОТОКОЛ № 5 

(позачерговий, дистанційний) 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
 

19 листопада 2021 року 

(чат Громадської ради у Viber) 
 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 34 особи. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації Павленка А.М. , який повідомив , що член 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Д’ячков Валерій Іванович, став державним службовцем і 

відповідно до Типового положення не має права бути членом Громадської 

ради (заява Д’ячкова В.І. додається) 

         Наступним в списку претендентів в члени Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації є Кунах Георгій 

Євгенович –представник   Громадської організації «Рада Ветеранів АТО 

Дніпровського району м. Києва» 

         В зв’язку з цим, пропонується виключити зі складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Д’ячкова Валерія 

Івановича  та включити до складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації Кунаха Георгія Євгеновича-

представника Громадської організації «Рада Ветеранів АТО Дніпровського 

району м. Києва» 

 

Вирішили: 

1. Відповідно до пункту 4.3 Положення про Громадську раду при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації припинити членство в 

Громадській раді при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації представника громадської організації "Реформи, інвестиції, 

порядок" Д’ячкова Валерія Івановича та ввести до складу Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Кунаха 

Георгія Євгеновича - представника Громадської організація «Рада Ветеранів 

АТО Дніпровського району м. Києва» 
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2. Просити голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

внести зміни до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації "Про затвердження складу Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації" щодо виключення зі складу 

Громадської ради представника громадської організації "Реформи, інвестиції, 

порядок" Д’ячкова Валерія Івановича та включення до складу Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

Кунаха Георгія Євгеновича - представника Громадської організація «Рада 

Ветеранів АТО Дніпровського району м. Києва» 

 

Голосували: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 

Скріншот дистанційного голосування членів Громадської ради 

при  Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації додається. 

 

 

 

Голова Громадської ради                                        Павленко А.М. 

Секретар Громадської ради                                     Шишацький Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток 1  

до Рішення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 5 від 19 листопада 2021 року  

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                 Рішенням Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                      (Протокол № 5 від 19 листопада 2021  



) 



 

 

 
Додаток 2  

до Рішення Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

Протокол № 5 від 19 листопада 2021 року  

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                 Рішенням Громадської ради при  

Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                      (Протокол № 5 від 19 листопада 2021року) 

 


