
14 квітня відбулося засідання ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

Дніпровській райдержадміністрації 

14 квітня 2015 р. у приміщенні Дніпровської райдержадміністрації відбулося 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації. 

З 23 березня по 03 квітня до Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації надійшло 20 заяв від представників інститутів громадянського 

суспільства щодо участі в ініціативній групі з підготовки установчих зборів 

для формування складу Громадської ради при райдержадміністрації. На 

засіданні зареєструвалося 19 представників інститутів громадянського 

суспільства, які подали заяви для участі в ініціативній групі.  

Від Дніпровської райдержадміністрації участь у засіданні ініціативної групи 

приймали: начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Н.Черевко; головні спеціалісти відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю О.Кириченко та Б.Удовиченко.  

За результатами засідання було сформовано ініціативну групу з підготовки 

установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у кількості 19 

осіб-представників інститутів громадянського суспільства присутніх на 

засіданні. Також до складу ініціативної групи увійшли заступник голови 

Дніпровської райдержадміністрації А.Загородня та начальник відділу з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Н.Черевко.  

Шляхом відкритого голосування головою ініціативної групи було обрано 

А.Павленка (Благодійна організація «Благодійний фонд «Дніпровський», 

секретарем – М.Кругляка (громадська організація «Братерство»).  

Зі свого боку, Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація в 

межах своїх повноважень усіляко сприятиме роботі ініціативної групи та 

здійснюватиме загальну координацію процесу підготовки до проведення 

установчих зборів.  

 Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по 

формуванню Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

№ 

з/п 

ПІБ делегованої особи Повна назва ІГС, 

посада в організації 



1 БАЛЮК Сергій Васильович  Християнська Євангельська Церква Живого 

Бога 

2 БОГУЦЬКА Наталія Юріївна Громадська організація «Шлях добра надії 

відповідальності», голова 

3 БОНДАР Володимир 

Васильович 

Громадська організація «Кияни 

об’єднуємось», координатор проектів 

4 ГОВОРУН Сергій Миколайович Громадська організація «Українські 

ярмарки», член 

5 ЗАГОРОДНЯ Алла Вікторівна  Заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

6 КОВАЛЕНКО Олена Сергіївна Громадська організація «Вільне покоління», 

голова 

7 КОВАЛЬЧУК Аркадій 

Олександрович 

Українська спілка ветеранів Афганістану, 

голова осередку 

8 КОМАРЕНКО Сергій 

Володимирович 

Громадська організація «Правий Сектор», 

член 

9 КРУГЛЯК Михайло Суренович Київська міська громадська організація 

«Братерство», голова 

10 МАТВІЄНКО Віктор 

Аркадійович 

Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Інститут благодійності», член 

11 МИХАЙЛІШИНА Марія 

Олександрівна 

Спортивно-оздоровчий клуб «Гармонія», 

голова 

12 МІТЮК Сергій Олександрович Громадська організація «Центр розвитку і 

підтримки молодих підприємців «Майбутнє 

України», член 

13 НЄМЦЕВ Андрій Вікторович Громадська організація «Спілка розвитку 

сучасного мистецтва Дніпровського 

району», член 

14 ПАВЛЕНКО Анатолій 

Микитович 

Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Дніпровський», голова 

15 РЕВКО Тетяна Григорівна  Благодійна місія «Твоє призначення», 

голова 



16 СЕРГЕЄВА Юлія Йосипівна Громадська організація «Моральний 

кодекс», голова 

17 СПІВАК Володимир Тарасович Громадська організація «Тризуб Січ», член 

18 СТЕЦЮРА Денис 

Олександрович 

Всеукраїнська громадська організація 

«Україна – країна героїв», член 

19 ФЕДОРОВ Павло Борисович Громадська організація «Духовність і 

право», голова 

20 ФОМІНИХ Сергій Амосович Громадська організація «Наш дім Дарниця», 

голова 

21 ЧЕРЕВКО Наталія Петрівна   Начальник віділлу з питань внутрішньої 

політики та звязків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

 


