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ПРОТОКОЛ № 6 

позачергового дистанційного 

засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 
 

02 грудня 2021 року 

(чат Громадської ради у Viber) 
 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 особ. 

 

Слухали: голову Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Павленка А.М. стосовно зміни структури Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Відповідно до рішення Правління Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації від 19 листопада 2021 року пропонується: 

- створити комітет з питань взаємодії з органами правопорядку шляхом 

об’єднання комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами та комітету 

з оперативного реагування на виникнення резонансних ситуацій; 

- затвердити наступний персональний склад Комітету з питань взаємодії з 

органами правопорядку: 

          Кругляк Михайло Суренович  

          Холкін Олег Анатолійович 

          Овсянніков Олег Венедиктович  

          Кулик Олег Володимирович 

          Медведовський Олег Вікторович 

          Потапенко Олег Петрович 

          Гордєєв Олексій Сергійович 

           Азиркін Сергій Валерійович 

           Кунах Генадій Євгенович 

- обрати головою Комітету з питань взаємодії з органами правопорядку Кунаха 

Георгія Євгеновича 

- обрати заступниками голови Комітету з питань взаємодії з органами 

правопорядку Кругляка Михайла Суреновича та Холкіна Олега Анатолійовича 

- обрати секретарем Комітету з питань взаємодії з органами правопорядку Кулика 

Олега Володимировича. 

В обговоренні взяли участь: 
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- член Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Куліка Олега Володимировича, який зазначив що, згідно пункту 

3.2 Регламента Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації заступника(-ів) голови  та секретаря комітету 

Громадської ради обирає комітет Громадської ради на своєму засіданні, та 

запропонував виключити з голосування  запропоновані пункти «обрати 

заступниками голови Комітету з питань взаємодії з органами правопорядку 

Кругляка Михайла Суреновича та Холкіна Олега Анатолійовича» та  

«обрати секретарем Комітету з питань взаємодії з органами правопорядку 

Кулика Олега Володимировича». 

- член Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Оліфіру Олександра Івановича, який також зазначив що, у разі 

винесення на голосування питань про обрання заступників та секретаря буде 

порушено пункт 3.2 Регламента Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

Вирішили: 

1. Створити комітет з питань взаємодії з органами правопорядку шляхом об’єднання 

комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами та комітету з оперативного 

реагування на виникнення резонансних ситуацій. 

2. Затвердити наступний персональний склад комітету з питань взаємодії з органами 

правопорядку: Кругляк Михайло Суренович, Холкін Олег Анатолійович, Овсянніков 

Олег Венедиктович, Кулик Олег Володимирович, Медведовський Олег Вікторович, 

Потапенко Олег Петрович, Гордєєв Олексій Сергійович, Азиркін Сергій Валерійовч, 

Кунах Георгій Євгенович. 

3. Обрати головою комітету з питань взаємодії з органами правопорядку Кунаха 

Георгія Євгеновича. 

 

4. Комітету з питань взаємодії з органами правопорядку в тижневий термін провести 

своє засідання з обрання заступників голови та секретаря. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Базіка О.М.  

 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 1, «утримались» - 3. 

 

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. 



 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 


