
Біографічна довідка 

Уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з формування 

нового складу Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

 Ільницький  Олександр Анатолійович, народився 25 лютого 1977 року, місто 

Апостолово,  Дніпропетровської області. 

Голова Громадської Організації «Автопатруль Майдан». 

Місце проживання: 02217 м. Київ, вул. Стальського 26, кв. 35.   

 Тел.: 067-735-60-06 

 Громадянин України. 

 Проживаю в Україні від народження. 

e-mail: ilnitskiy-77@mail.ru 

Освіта: 1984-1992 р., середня школа №125 в місті Кривий Ріг; 

1995-1998 р.,. Національна Академія Внутрішніх  Справ України в місті Києві. 

1999-2003р., друга вища юридична освіта заочного факультету Національної 

Академії  Внутрішніх Справ України в місті Києві. 

Трудова діяльність: 

1998-2004рр. – дільничний інспектор міліції Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті 

Києві; 

2004-2006р. – оперуповноважений в особливо важливих справах УБОЗ ГУ МВС 

України, звідки був звільнений за власним бажанням. 

2006-2007р. – інспектор відділу безпеки АК «Дарницької ТЕЦ» .  2007-2009р. – 

юрист кредитного відділу в «Приват Банку» . 

2010-2015р. - заступник голови з правових питань «Антикорупційне Бюро 

України». 

З  2015р. голова Громадської Організації «Автопатруль Майдан». 

Безпартійний.  

Одружений. 

Склад сім’ї : дружина – Ільницька Ірина Миколаївна, 1985 р.н., донька – Ільницька 

Олександра Олександрівна, 2006р.н., донька – Ільницька Анна Олександрівна, 2010р.н.  

Не судимий. 

Можливий напрямок у роботі громадської ради: взаємодія з органами ОВС. 

 

mailto:ilnitskiy-77@mail.ru


Інформація  

про результати діяльності громадської організації «Автопатруль 

Майдан» 

 

1. Повна назва ГО: громадська організація «Автопатруль Майдан». 

2. Дані про легалізацію: м. Київ Дніпровське районне управління юстиції 

у місті Києві, контактні дані: м. Київ, вул. Краківська, 20  

тел.: (044) 552-97-10. 

3. Адреса, контакти: 02139, м. Київ, Дніпровський район, вулиця 

Сулеймана Стальського, будинок 26, квартира 2/4, тел.: (067) 735-60-

06. 

4. Мета та напрямки діяльності: захист законних соціальних, 

економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та 

інших спільних інтересів членів організації, а також сприяння розвитку 

громадського суспільства в Україні, сприяння на державному рівні 

захисту прав людини.  

5. Результати діяльності: сприяння охороні громадського порядку у місті, 

забезпеченню особистої безпеки, охороні прав, законних інтересів та 

власності громадян та юридичних осіб безпосередньо громадською 

організацією, у тому числі разом з правоохоронними органами. 

Здійснення безкоштовної психіатричної, соціальної допомоги, 

реабілітації учасників АТО, волонтерської діяльності 

військовослужбовцям в зоні АТО. 

 

 

 


