
 

 
 

УКРАЇНА 

СОЛОМЯНСЬКА  РАЙОННА  В  МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

27.04.2015            №259  
 

Про затвердження складу ініціативної групи 

з підготовки установчих зборів   

для формування складу громадської ради  

при Солом’янській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

 

 

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11. 2010 

року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», на виконання розпоряджень виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2014 № 1436 «Про 

дострокове припинення повноважень громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» та Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 19.12.2014 № 875 «Про дострокове 

припинення повноважень громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державної адміністрації»: 

 

1. Затвердити склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації (далі – громадська рада), що додається. 

 

2. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації: 

 

2.1. Вжити заходів для організації проведення установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства щодо утворення громадської ради. 

 

2.2. Забезпечити оприлюднення через офіційний веб-сайт Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації надане ініціативною групою 

повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок 

подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи 

та прізвище, ім’я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.  

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Максимову О.І. 
 

Голова             М. Шкуро 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   Розпорядження  

                                                                                   Солом’янської районної 

                                                                                   в місті Києві державної 

                                                                                   адміністрації 

                                                                                   27.04.2015   № 259 

 

Склад 

ініціативної групи з підготовки  установчих зборів для формування  

складу громадської ради при Солом’янській районній 

 в місті Києві державній адміністрації 

 

Шарафетдінов Петро 

Ільясович 

- уповноважений представник органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Грушківський» (за 

згодою), голова ініціативної групи 

 

Кулікова Тетяна 

Вікторівна 

 

- начальник відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, секретар ініціативної 

групи 

 

Бакалінський Гліб 

Вікторович 

уповноважений представник товариства з обмеженою 

відповідальністю «Медіа-Промінь» (за згодою) 

 

Вергун Олександр 

Миколайович 

уповноважений представник громадської організації        

м. Києва «Довіра людей» (за згодою) 

 

Ганзевич Наталія 

Іванівна 

- уповноважений представник Асоціації ділових жінок 

Солом’янського  району м. Києва (за згодою) 

 

Горбасенко Ігор 

Михайлович 

- уповноважений представник Міжнародної 

журналістської асоціації «Здоров’я без кордонів» (за 

згодою) 

 

Гороховська Ганна 

Миколаївна 

- уповноважений представник громадської організації        

«Фонд підтримки підприємництва та малого бізнесу 

«Благо» Солом’янського  району м. Києва» (за згодою) 

 

Григоренко Олена 

Григорівна 

- голова  органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Рідна оселя» (за згодою) 

 

Єрко Наталія  

Петрівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації  

 

Ївженко Юрій 

Васильович 

- уповноважений представник Молодіжної громадської 

організації «Молодь  за вищу освіту» (за згодою) 

 

Кирильчук Віталій 

Вікторович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Правий сектор Солом’янка» (за згодою) 



 

Кожема Валерій 

Петрович 

- уповноважений представник органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Совки»  

Солом’янського району м. Києва (за згодою) 

 

Кузьмич Галина  

Василівна   

 

- уповноважений представник громадської організації        

«Ротарі Клуб «Київ – Центр» (за згодою) 

  

Ляленко Валерій 

Валерійович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Порядок» (за згодою) 

 

Макаренко Петро  

Васильович 

- керівник апарату Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Мартинчук 

Володимир 

Юрійович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Всеукраїнський громадський підрозділ по боротьбі з 

організованою злочинністю та корупцією» (за згодою) 

 

Марченко Віктор 

Станіславович 

- уповноважений представник громадської організації   

«Турецьке містечко («Кадетський Гай»)» (за згодою) 

 

Новікова Ніна 

Григорівна 

- уповноважений представник Спілки жіночих організацій  

Солом’янського  району м. Києва (за згодою) 

 

Оніщенко Дмитро 

Миколайович 

- уповноважений представник Асоціації 

«Телекомунікаційна  палата України» (за згодою) 

 

Папуша Олена 

Валентинівна        

- керівник органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Дачі Караваєві» (за згодою) 

 

 

Парафейніков Борис 

Дмитрович 

- уповноважений представник Солом’янської районної 

організації ветеранів України м. Києва (за згодою) 

 

 

Петрик Анатолій  

Володимирович 

- уповноважений представник органу самоорганізації 

населення «Комітет мікрорайону «Відрадний»  

Солом’янського  району м. Києва (за згодою) 

 

Руденко Віталій 

Володимирович 

- уповноважений представник Всеукраїнської громадської        

організації «Фундація «Громадський рух  «Українці 

проти туберкульозу» (за згодою) 

 

Рудюк Андрій 

Петрович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Правий сектор» (за згодою) 

 

Скляренко 

Олександр 

Анатолійович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Всеукраїнський  центр протидії корупції та сприяння 

правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» 

(за згодою) 

 



Стародуб Павло 

Миколайович 

- уповноважений представник Парафії Святого Іоанна 

Хрестителя (за згодою) 

 

Харченко Василь 

Петрович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Застава Караваєві Дачі» (за згодою) 

Шевченко Дмитро 

Ігорович 

- уповноважений представник громадської організації        

«Розвитку спорту «Колізей» (за згодою) 

Шульга Андрій 

Олексійович                  

- уповноважений представник громадської організації 

«Громадська рада підприємців міста Києва» (за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату               П.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


