
дЕс СЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДIИIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Jft цбi.

ладу ГромадськоТ ради
йоннiй в MicTi КиеBi

cTaTTi б Закону УкраТни <Про мiсцевi лержавнi
нови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З листопада

Про забезпечення участi громадськостi у формуваннi
вноТ полiтики> (зi змiнами), н& пiдставi Протоколу
iнститутiв громадянського суспiльства за участю

нського суспiльства з питання обрання складу
при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
1 липня 2021' року та з метою забезпечення участi

Про затвердження
при Щеснянськiй
державнiй адмiнi

Вiдповiдно
адмiнiстрацiТ>,

2010 року .r\,lЪ 996
та реалiзацiТ д
Установчих зборi
iнститутiв гром

Громадськоi ради
адмiнiстрацiТ вiд 0

громадськостi lесн
державноТ полiтики

нського району MicTa Кисва у формуваннi та реалiзацiТ

l. Затвердити склад ГромадськоТ ради при lеснянськiй районнiй
в MicTi Киевi держа iй адмiнiстрачiТ (далi- Громадська рада), що додасться.

2. Визнати та

районноТ в MicTi Ки
вiд 0З липня 2

ради при Щеснянськ
вiд 2З грудня

ГромадськоТ ради
алмiнiстрацiТ>.

ими, що втратили чиннiсть розпорядження Щеснянськоi
Bi державноТ адмi нiстрацiТ:

19 року Ns З87 <Про затвердження складу Громадськоi
й районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii>;
2020 року J\Ъ 704 кПро внесення змiн до складу

ри Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй

З. Органiзацiй о-методичне забезпечення ГромадськоТ ради покласти
на вlддlл з пита ь внутрiшньоТ полiтики, зв'язкiв з громадськiстю

нформацiТ ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноiта засобами масовот

адмiнiстрацii.

l+, 0f ,алdf



4. Вiддiлу з

засобами масовоi
адмiнiстрацiТ
Громадськоi' ради
порталi !еснянсь

5. Контроль

Голова

{тань внутрiшньот полiтиltи, зв'язкiв з громадськiстю та
формацiТ !еснянськоТ районноl' в MicTi Кисвi державноТ

ечити висвiтлення iнформацii щодо дiяльностi
в роздiлi <Громадська радD на офiцiйному iHTepHeT-
,I районноi в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii.

)го розпорядження з€uIишаю за собою.

!митро PATHIKOB



при Деснянс

М l Прiзвище, iм'я
пlп l OaTbKoBi

по

l.

2.

АнтощАк
Оксана BiKTopi ]на

rаионна молодiжна. громадс ька органiзацiя
(СВРоПвЙсъкиЙ клчв trпроI\чtЕтп й,,

лрАкЕлян
Артур Олександ[ ович

гDJlal uлlина органlзацlя Благодiйний фонд
кНароднi скарби>

БАБАк
Сергiй Володими1 )ович

ромадська орган iзацiя кАпарат регулювання
бiзнесv Tzl по?Rити\/ .гдптrтплi i...

l

4. БАянов
В'ячеслав Расулiй ович

ру

ý

6.

7.

вЕрхмАн
}Орiй Якович

рuмалська органlзацiя <Спорт проти
lJЯl.\илттrrziьlr

l

гАврилюк
Андрiй Васильоt ич

l rqUr\v I rr N | б,,,,

Громадська орган i зацiя
органiзацiя пiдтримки

<ВсеукраТнська
)ItБК та оСББ>

гАршдЕр
]9цц. Володимиt iBHa Громадська органiзацiя <Особливе життя))

Громадсьпu оо
споживачiв <!обробуru

8. гороБЕць
ростислав Станiсла }ович

вич
лLUцlАцlя (yKPAlHCbKA KIHO-

Громадська органiзацiя (НАША ОБОЛОНЬ)

l1

12.

10. ЗАБРАНСЬКИi
Артем Вiталiйовr

конон
Роман Сергiйови

ч

ч

ьлагодl йна органiзацiя <Благодi йний фоrд<Деснянська громада)

Благодi йна органiзацiя <Благодi йнийфонд
<Вигурiвщини))

коршснко
василь Васильовl

королъ
Аrдрiй Андрiйовl

ч

]3.
ч

рuluалuька орган Iзацlя <!емократичний
контроль)



продов>lсення таблицi
2

l4. костЕви
Сергiй Володим

{

:рович

Громадська органiзацiя Ы
патрiотичне об' сдчri;ilriасникiв бойових дiй

Громадська органiзацiя к!ИНАМо - БокС)

громадська органiзацiя ккиiвська Micbka спiй
BeTepaHiB А'ГО Деснянського пяйгrнvrl

15.
нЕчитАЙJl

Федiр Тимофiй
о
)вич

l6. нишпор
Олег Петров ч

17.
ольховиI

ганна Миколаl вна
l ромадська органiзацiя кСпiлка багатодiтних

Громадська органiзацiя <Яро. Молодiжно-
Па-грiотичний рух)

18.
ПАРХОМЕНI

свгенiй Анатолij
о
ович

19.
плотникоt
Оксана СергiТr

А
на

Dлагодlина органiзацiя <Благодiйний фонд

громадська органiзацiя <<киiвська Micbka спiлка
учасникiв Аl'О !еснянського району>

в
вич

21
рЕкун

Дндрiй Андрiйс вич
l ромадська органiзацiя кЕкологiчний рух кЗа

майбутнс>

22, рошко
михайло Василь )вич

l ромадська органiзацiя <ВсеукраТнське
Об'сднання Учасникiв бойових дiй
оболонсЬкого n2 йонrr плiп-о И,,,.-л..

2з. сЕмЕнов
Сергiй Володими1 ович

l ромадська органiзацiя кАнтикорупцiйниЕ

Громадська органiзацi я <!итя чо-юнацький
футбольний клуб кТитан Ки]'пll

24. сЕндЕркн
lBaH Сергiйови ч

25. СЛОБОДЕНКr
микола Миколай

)
)вич

Благодiйна органiзацiя <Благодi йний фонд
<Громадський центр Лiсового масиву>

26, ткАчЕнко
А"дрiй Павловt ч

прав

лсоцlацlя <()б'еднань спiввласникiв
багатоквартирних будинкiв та житлово-
будiвельних кооперативiв !еснянського

району MicTa Киева>

Благодiйна органiзацiя <шлях ло майбутнього))

Благодiйна органiзацiя кБлагодi йний фоrд
кСвято-Покровський>

27. ТРОФIМЧУК
Костянтин BiKTopr вич

28. троцЕнко
Сергiй Миколайо }ич

29. хАрчЕнко
Костянтин BiKTopc вич

30. хрущ
Марiя Iгорiвна

ьлагодГйна оргаtriзацiя <Благодiйний фонд
<{еснянцi сдинi>



J продовrкення таблицi

31
чЕрЕвкс

Геннадiй Миколl Lйович
Громадська орган iзацi я <Громадя нський

Правозахист)

J /..
шАрлпл

валентин олексi йович
Профспiлка кПервинна професiйна спiлка

(ППС)

Громадська сlрганiзацiя <Право-захист))JJ. шЕвчук
роман Стеланt вич

з4. шЕстАкоЕ
Катерина tOpi

А
вна

l ромадська органiзацiя <Асоцiацiя
Пiдприсмств органiзуючих харчування у

навчч}JIьних закладах)
громадська органiзацiя uv*@

натур€Lл ьного пауерл iфтин гу)
35. шкул|Й

Свгенiй Валерiй ]вич

/

ольга МАШкlВСъКА


