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ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.04.2015 267

№

Про утворення ініціативної групи 
з підготовки установчих 
зборів по формуванню нового 
складу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»:

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів по 
формуванню нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (далі -  ініціативна група).

2. Затвердити склад ініціативної групи, що додається.

3. Ініціативній групі здійснити всі необхідні заходи з підготовки і 
проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

4. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови не 
пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів 
оприлюднити на веб-сайті Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, 
місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі 
в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Смирнова В.В.

В. Мондриївський



Склад
ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового 

складу Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній
адміністрації

№
п/п

ПІБ Назва ІГС

1. Афіндуліді Сергій Ілліч Спілка ветеранів Афганістану 
Подільського району м. Києва

2. Білінський Тарас Володимирович Громадське формування з 
охорони громадського порядку і 
Державного кордону 
Подільського району м. Києва

3. Вітковський Станіслав Павлович Об’єднання вільних профспілок 
«Солідарність»

4. Герасименко Олександр Васильович Громадська організація 
«Інститут політико-правових та 
релігійних досліджень»

5. Єгорченко Олег Олексійович Г ромадська організація 
«Турбота та милосердя»

6. Іванов Володимир Віталійович Благодійна організація 
Київський міський благодійний 
фонд «Фудбенк»

7. Іванова Олена Ігорівна Громадська організація 
«Громадська Варта Подолу»

8. Коваленко Олексій Лелевич Ґ ромадська організація 
«Громадський люстраційний 
комітет»

9. Кравченко Віктор Романович Громадська організація 
«Правий Сектор Поділ»

10. Кравчук Андрій Анатолійович Благодійний фонд «Єдина 
Країна»

11. Львович Сергій Віталійович Громадська організація «Сім’я 
без залежності»

12. Масловський Микола Михайлович Дитячий клуб «Іскра»
13. Матюкін Ігорь Вікторович Громадська організація 

«Інвалідів, пенсіонерів та 
малозахищених верств 
населення «Благодія»



14. Мельник Ігор Вікторович Дитяча громадська організація 
«Центр патріотичного 
виховання дітей та молоді 
«Юний прикордонник»

15. Міленко Тетяна Олексіївна Громадська організація 
«Всеукраїнський центр протидії 
корупції та сприяння 
правоохоронним органам 
«Антикорупційна ініціатива»

16. Наровлянський Олександр Данилович Дитяча громадська організація 
«Дитячий туристичний клуб 
«Нептур»

17. Негода Олександр Володимирович Громадська організація 
«Спортивний клуб «Вітязь 
Поділ»

18. Онофрійчук Олена Іванівна Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

19. Скрипський Валерій Романович Подільська районна організація 
людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ»

20. Філіппов Віктор Олександрович Громадська організація 
«Перемога в твоїх руках»

21. Царевська Юлія Олександрівна Всеукраїнська благодійна 
організація «Конвіктус 
Україна»

Керівник апарату О. Окатий


