
 
 

Місце 
для 

фотокартки 
 

(за бажанням) 
 

 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

Д 'ЯЧКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 
(вказати прізвище, ім’я, по батькові члена ІГС – кандидата до складу Громадської ради) 

 
Представника:      Громадська організація  “ВЛАДА ГРОМАДИ” 

(вказати повну назву інституту громадянського суспільства згідно Статуту/ЄДР) 

делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради 

при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  та обрання до її 
складу. 
 

 

Місце народження 
 

м.Київ                                                                                     

 

Число, місяць і рік народження 
 

07.05.1971 рік

 

Громадянство 
 

України

Освіта, 
науковий ступінь, вчене звання 

Вища економічна , фінанси (облік та аудит)                             

 
 
Відомості про 
членство в інститутах 
громадянського суспільства 

 

Громадська оргвнізація “ВЛАДА ГРОМАДИ” 2015-17р.
(вказати реквізити рішення керівного органу, який прийняв рішення про делегування, про 

прийом вищевказаної фізичної особи до складу членів ІГС 
(повне найменування керівного органу ІГС, дату прийняття рішення, номер протоколу). 

___________________________________________ 
(вказати реквізити рішення керівного органу, який прийняв рішення про делегування, про 
делегування вищевказаної фізичної особи для участі в Установчих зборах (повне 
найменування керівного органу ІГС, дату прийняття рішення, номер протоколу). 

член організації 
(вказати посаду та основні напрями діяльності делегата у складі ІГС, 

що прийняла рішення про делегування,) 
 
 

 
 
 
 
 
Відомості щодо мотивації 
та напрямки діяльності 
делегата 
у складі Громадської ради, 
у разі обрання 

Маю великий, досконалий досвід в благоустрої, 
озелененні. Контролі виконання робіт та послуг 

(будівельні, соціальні) наданих на замовлення КМДА. 
Ведеться постійна робота в співпраці з благоустроем 

району та міста в напрямку вдосконалення, 
реформування послуг, своєчасного та якісного виконання

робіт. 
(пропонується у довільній формі викласти інформацію про свої інтереси, досвід, життєву 
позицію та місію у складі Громадської ради, яка дозволить членам Ініціативної групи 
налагодити комунікацію з кандидатом та зробити певні висновки з приводу кандидата) 

 

Зробити більш адаптованими та європейськими послуги, 
методи та виконані роботи (тендерні будівельні) в 
м.Києві до сприйняття та використання киянами. 

(головна мета мотивації – переконати членів Ініціативної групи та учасників Установчих 
зборів в тому, що ви є найкращим кандидатом, якому і потрібно віддати перевагу) 

Безпосередній досвід в спілкуванні з провідними 
фахівцями адміністрації та вироблення методів  

сучасного ,європейського підходу до поставлених задач 
міста. Робота з членами Громадської ради та почути і 
реалізувати громадську думку в рамках наданих 



 

повноважень при Гром. раді. 
(необхідно вказати, що саме ви хочете отримати від процесу участі в роботі Громадської 

ради та розповісти про ті унікальні якості, які роблять вас особливим) 

Благоустрій, озеленення. Підприємництво. Облік та 
контроль. 

(необхідно чітко вказати один з основних напрямів діяльності делегата у складі Громадської 
ради, у разі обрання) 

 

 

 
Досвід роботи 
у складі громадських рад 
при органах державного 
управління 
 

Голова комісії з підприємництва,благоустрою,озелененню 
ГРОМАДСЬКА РАДА при Печерській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 
 Експерт в комісії з благоустрою ГРОМАДСЬКА РАДА при 
Дарницькій  районній в місті Києві Державній адміністрації. Член 

Громадського формування з охорони Державного кордону та 
правопорядку  в Печерському районі. 

(необхідно вказати досвід роботи у складі громадських рад при органах державного 
управління виключно за останні три роки, а саме назву громадської ради, період її каденції, 

назву комітету/комісії, основні напрямки діяльності) 

 
 
Державні нагороди, 
почесні відзнаки та нагороди 
громадських організацій 

Не маю 
(необхідно вказати наявні державні нагороди з посиланням на Указ) 

Посада та місце 
основної роботи 
 

Член організації “ВЛАДА ГРОМАДИ” 

 
Контактна інформація: 

valerantys@yandex.ru    +380502555782 
(вказати адресу електронної пошти, номери особистих телефонів кандидата) 

(вказати телефони офісу та керівника/підписанта) 

 
Д'ячков Валерій Іванович на даний час не є народним депутатом України, 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою 
особою органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та 
місцевого самоврядування. 

 
Згоду на збір, обробку та оприлюднення особистих персональних даних надано 
                       Громадська оргвнізація “ВЛАДА ГРОМАДИ” 

(вказати повну назву ІГС, дату оформлення Згоди на збір, обробку та оприлюднення персональних даних) 

 

                      «24»  квітня  2017 р.      _______________         _____________________ 
(особистий підпис)                 (вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС) 

 
 

Голова   ГО  “ВЛАДА ГРОМАДИ”   ______________  І.В.Ігнатенко 
(вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС) 

 
 
Громадська організація «Влада Громади» (скорочена назва ГО «Влада Громади»), код ЄДРПОУ: 37772508, адреса: 01001, м. 

Київ, вул. Михайла Грушевського, б. 4-Б, офіс 28;45, контактний телефон: +38(067)905-16-15 електронна пошта: 

rustle.ye@gmail.com 

 



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЛАДА 

ГРОМАДИ» 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності організації протягом 2013 – 2017 років 

 

     24 квітня  2017 року                                                        м.Київ                      

 Громадська організація «Влада Громади» (скорочена назва ГО «Влада Громади»), код 
ЄДРПОУ: 37772508, адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайла 

Грушевського, б. 4-Б, офіс 28;45, контактний телефон: +38(063)338-56-
38, електронна пошта: iviar69@mail.ru. Метою діяльності ГО „Влада Громади” є: задоволення 
і захист законних прав та інтересів своїх членів. Сприяння в отриманні ефективної і прозорої 
інформації через удосконалення інформаційних потоків, що надходять до громадян від 
органів державної влади та місцевого самоврядування, сприяння в організації зворотного 
зв’язку. Сприяння в участі членів Організації у виборчих процесах, в тому числі, як 
офіційних спостерігачів на виборчих дільницях.  

З початку свого створення громадська організація діяла як провідник інформації між 
органами державної влади, місцевого самоврядування та громадянами. Приймала активну 
участь у захисті культурного надбання м.Києва. Займалась питаннями забезпечення 
прозорості та демократичності при проведенні виборів усіх рівнів. 
 До проектів організації, до яких були залучені її активісти, реалізованих за останні два 
роки, відноситься:  

 організація та проведення зустрічей громадськості міста з керівництвом поліції всіх 
районів Києва при підтримці голови національної поліції Хатії Деконаїдзе; 

 участь в Громадській раді Печерської РДА на посаді голови комісії з 
благоустрою,малих архітектурних форм,озелененню; 

 контроль виконання тердерних робіт та виявлення порушень ремонтних норм  та 
нецільового використання коштів по навчальним закладам Печерська з керівництвом 
освіти Печерська; 

 проведення публічних лекторіїв з питань виборчого законодавства, прав та свобод 
людини та громадянина інших, в тому числі і юридичних, соціально-побутових 
питань.  

 значний внесок організація внесла й у розвиток правової культури населення шляхом 
видання інформаційних матеріалів, що роз’яснюють громадянам їх виборчі, трудові та 
соціальні права. Був організований прийом заявок від громадян на надання письмових 
юридичних консультацій, данні консультації надавались як юристам організації, так і 
партнерськими юридичними клініками. Вагому участь організація внесла також у 
відстоюванні прав громадян на місцеве самоврядування, значний внесок у цей проект 
внесли запити та особиста участь у цьому процесі Голови Правління ГО «Влада 
Громади» - Ігнатенко Ірини Вікторівни. Активну участь активісти організації 
приймали і у подіях на Майдані Незалежності, шляхом надання необхідних 
Революціонерам теплих речей, продуктів харчування, психологічних та юридичних 
консультацій. Не залишились активісти організації і осторонь захисту прав виборців, 
на Позачергових виборах Президента України, що були суміщені з Місцевими 
Виборами, а також на Позачергових виборах Верховної Ради України, активісти 
організації входили до складу корпусу спостерігачів, членів дільничних виборчих 
комісій, приймали активну участь у громадських обговореннях реформи виборчого 
законодавства.  

 одним з важливих напрямків діяльності організації є боротьба з незаконною 
забудовою зелених насаджень м.Києва, виявлення нецільового використання 
коштів.Так за підтримки активістів організації, разом з партнерськими організаціями 
було направлено ряд запитів до КМДА, голови Дніпровської районної в м. Києві 



адміністрації, щодо демонтажу незаконно встановлених у Зоні Зелених насаджень 
тимчасових споруд (МАФів). 

 
 

 направлення депутатьських запитів до профільних Міністерст та відомств, інших 
значимих для суспільства питань. Участь у 2016 році в конференціях з приводу 
вирішення питання малого бізнесу та корупційної складової в цьому питанні. 

 громадська організація є представником Навчального центру ЕВС*L по програмі 
European Business Competence* Licence : основи фінансового обліку, основи 
управлінського обліку, фінансові показники та основи бізнесу, основи 
господарського права.  

 громадська організація разом з Університетом банківської справи Національного 
банку України ( м. Київ) має досвід покращення ефективності банківських послуг 
за рахунок підвищення рівня кваліфікації персоналу, суттєвому вдосконаленню 
академічних навчальних програм за рахунок включення міжнародно-визнаних 
програм професійної освіти, впровадженню в Україні найкращого світового 
досвіду з надання бізнес-освітніх послуг. 

   В 2016 році: 
     1. Запущено в дію (прийнятий закон) фінансування лабораторій аналізів в дитячих 
поліклінніках Печерського району. Більше половини року фінансування не відбувалось. 

2. Участь у допомозі збору гуманітарної допомоги в Авдіївці. 
3. Контроль за виконанням тендерних-будівельних робіт виконавцем в дошкільних та 

початкових навчальних закладах Печерського району. 
Також організація має досвід участі у консультативно-дорадчих органах, активісти 
організації приймають постійну участь у громадських обговореннях суспільно-важливих 
проектів, як на рівні органів місцевого самоврядування, так і на рівні центральних органів 
державної влади, входять до Громадської ради при КМДА, районних державних 
адміністраціях м. Києва.  
Постійними партнерами організації виступають: 

Громадська організація “Українська мрія” . 
 

 Голова   ГО «Влада Громади» _________________    І.В.Ігнатенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадська організація «Влада Громади» (скорочена назва ГО «Влада Громади»), код ЄДРПОУ: 37772508, адреса: 01001, 



м. Київ, вул. Михайла Грушевського, б. 4-Б, офіс 28;45, контактний телефон: 

+38(067)905-16-15 електронна пошта: rustle.ye@gmail.com 

 


