
ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затвердження складу Громадської 
ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики», з урахуванням протоколу установчих зборів від 28 лютого 2013 року 
за участю уповноважених представників інститутів громадянського суспільства 
з формування нового складу Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації на 2013-2014 роки:

1. Затвердити склад Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації, що додається.

2. Покласти обов’язки з організаційного забезпечення діяльності 
Громадської ради на відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю.

3. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
забезпечити висвітлення інформації щодо діяльності Громадської ради на 
офіційному веб-сайті Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2011 № 496 «Про 
затвердження складу громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрацій*. ч

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

В.о. голови С. Крушановський
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ДІЛОВОД) 
СКЛАД

Громадської ради при Подільській 
державній адміністрації на

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Подільської 
районної в місті Києві 

іої адміністрації
_ ± _

ій в місті Києві 
-2014 роки

Гоєнко
Тетяна Іванівна

Афіндуліді 
Сергій Ілліч

Наровлянський 
Олександр Данилович

Джевага
Максим Вікторович 

Абашев
Ренат Робертович

Гримало
Ігор Валерійович

Дубас-Чорнюк 
Олена Миколаївна

Єгорченко 
Ірина Григорівна

Задорожний 
Борис Іванович

Кудрейко
Олександр Миколайович 

Львович
Сергій Віталійович

голова, Товариство Червоного Хреста 
Подільського району м. Києва

заступник голови, Спілка ветеранів Афганістану 
Подільського району м. Києва

заступник голови, дитяча громадська організація 
Подільського району «Дитячий туристичний клуб 
«Нептур»

заступник голови, громадська організація 
Подільського району «Право для Всіх»

Всеукраїнська громадська організація 
«Всеукраїнський громадський рух 
«Український вибір»

Громадська організація «ПРАВО КИЯН» 

Молодіжна громадська організація «Вулик ідей» 

Громадська організація «Турбота та милосердя»

Організація ветеранів Подільського району 
міста Києва

Благодійна організація «Київський міський 
благодійний фонд розвитку «Введенський»

Громадська організація «Сім’я без залежності»



Окрайченки 
Віктор Йосипович

Підгорний
Олександр Віталійович 

Смірнов
В ’ячеслав Олегович

Смолінська 
Тетяна Іванівна

Страшна
Лідія Серафимівна

Ступницький 
Роман Віталійович

Ткач
Г алина Володимирівна 

Філіппов
Віктор Олександрович

Дитячо-молодіжна громадська організація 
«Культурно-спортивний центр «Ніка»

Громадська організація «Громадянський 
правозахист Солом’янського району м. Києва»

Спілка захисту прав споживачів Подільського 
району м. Києва

Подільська районна філія Всеукраїнського 
Благодійного фонду«Дніпро»

Асоціація вчителів середньої школи №34

Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська 
спілка громадських організацій «Рух протидії 
наркоманії та наркокорупції»

Подільська районна у м. Києві профспілка 
працівників освіти і науки України

Громадська організація «Перемога в твоїх руках»

Керівник апарату ^  В/Вельгус


