
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М ІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Про утворення ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів за 
участю інститутів громадянського 
суспільства для формування складу 
громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

Г -
смсо
см

Відповідно до статті 6, 13 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 
996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»:

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю 
інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при 
Дарницькій 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 за участю інститутів громадянського суспільства для формування 
складу громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації.

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами 
масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих 
зборів оприлюднити на офіційному веб-сайті Дарницької 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.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 

йонної в місті Києві 
жавної адміністрації
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Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для формування складу громадської ради при 

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

№
п/п

П.І.Б. Назва організації

1. Адаменко Сергій Григорович Начальник відділу з питань внутрішньої 
політики, зв ’язків з громадськістю та 
засобами масової інформації Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

2. Вєровчук Олександр 
Пилипович

Громадська організація «Правий сектор» 
(за згодою)

3. Волосян Василь Іванович Благодійна організація «Фонд соціального 
захисту ветеранів Великої Вітчизняної 
війни» (за згодою)

4. Гордієвич Олена 
Володимирівна

Міжнародна громадська організація 
«Реєстрове Українське народне козацтво» 
(за згодою)

5. Жигун Олександр 
Васильович

Громадська організація «Наше джерело» 
(за згодою)

6. Зеленко Сергій Олексійович Громадська організація «Всеукраїнський 
центр протидії корупції та сприяння 
правоохоронним органам 
«Антикорупційна ініціатива» (за згодою)

7. Карпенко Валерій Вікторович Дарницьке районне у м. Києві громадське 
формування з охорони громадського 
порядку «Безпечна Дарниця» (за згодою)

8. Лисенко Олександр Петрович Громадська організація 
«Антирейдерський союз підприємців 
України» (за згодою)

9. Машовець Сергій 
Олександрович

Громадська організація «Всеукраїнський 
Благодійний фонд «Разом до перемоги» 
(за згодою)

10. Москаленко Руслан Громадська організація «Соціальна



Михайлович служба для молоді Дарницького району» 
(за згодою)

11. Назаренко Богдан 
Станіславович

Громадська організація «Київський 
міський комітет молодіжних організацій» 
(за згодою)

12. Олійник Богдан Іванович Головний спеціаліст організаційного 
відділу Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації

13. Палієв Ю рій Володимирович Міжнародна громадська організація 
«Міжнародна спілка з соціальних 
програм» (за згодою)

14. Толкачова Олена 
Олександрівна

Громадська організація «Товариство 
сприяння Збройним Силам України та 
Військово-Морському Флоту «Патріот 
України» (за згодою)

15. Туркеня Інна Григорівна Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Безпечна Дарниця» (за згодою)

Керівник апарату


