
ПРОТОКОЛ № 05-2018 

засідання громадської ради при облдержадміністрації 

м. Краматорськ 28.09.2018 

ПРИСУТНІ: 

Члени громадської ради при облдержадміністрації – 20 осіб з 35 (список присутніх та 

відсутніх наведено у додатку), засідання вважається повноважним. 

 

Стокоз І.С. – заступник голови облдержадміністрації; 

представники структурних підрозділів облдержадміністрації; 

представники громадськості. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про стан ремонтних робіт в опорних школах Донецької області. 

2. Забезпечення мешканців прифронтових міст паливом на осіннє-зимовий 

період. Зниження тарифів на електроенергію для населених пунктів, в яких в результаті 

збройного конфлікту відсутнє газопостачання. 

3. Поводження з дикими та безпритульними тваринами в населених пунктах 

Донецької області в зоні ведення бойових дій. 

4. Щодо розміщення тимчасових споруд в містах області без укладання договору 

оренди. 

5. Тотальне знищення захисних лісосмуг на території Донецької області. 

6. Самовільне захоплення сільськогосподарських земель в Донецькій області. 

7. Про створення наглядових рад при комунальних підприємствах 

облдержадміністрації. 

8. Щодо діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 

9. Про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту прав людини 

в умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію об’єднаних сил. 

10. Про переобрання голови комітету громадської ради при облдержадміністрації 

з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації роботи громадської ради, 

антикорупційної політики. 

11. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

Степанова І.Ю. – про обрання лічильної комісії засідання, про затвердження 

порядку денного, регламенту роботи засідання. 

Запропоновано: затвердити зазначений порядок денний, лічильну комісію обрати у 

кількості 2 осіб: Сафонова О.Л., Сергієнко В.О.; регламент роботи засідання: виступ – 

5 хвилин; обговорення, запитання – 5 хвилин; засідання провести за 2 години без перерви. 

Гульчевський В.В. – у різному розглянути звернення мешканців м. Авдіївки про 

сприяння газифікації приватних житлових будинків вулиць Некрасова, Островського 

(Весняна), Зеленої, Соборної, Спортивної, Чернишевського. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
1) про затвердження порядку денного «ЗА» – одноголосно (рішення прийнято); 

2) про обрання лічильної комісії у кількості 2 особи: Сафонова О.Л., Сергієнко 

В.О.: «ЗА» – одноголосно (рішення прийнято); 

3) про затвердження регламенту роботи засідання: «ЗА» – одноголосно (рішення 

прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) затвердити зазначений порядок денний, у різному розглянути звернення 

мешканців м. Авдіївки щодо сприяння підключення житлових будинків до газопроводу; 

2) лічильну комісію обрати у кількості 2 особи: Сафонова О.Л., Сергієнко В.О.; 

3) затвердити наступний регламент роботи засідання: виступ – 5 хвилин; 

обговорення, запитання – 5 хвилин; засідання провести за 2 години без перерви. 
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1. Про стан ремонтних робіт в опорних школах Донецької області. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю., Сідашева Т.В. (в.о. директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації) – про стан ремонтних робіт в опорних школах Донецької області. 

ВИСТУПИЛИ: 

Міхальков С.В., Поляков С.С. 

Запропоновано: інформацію про стан ремонтних робіт в опорних школах 

Донецької області прийняти до відома; рекомендувати облдержадміністрації здійснювати 

постійний контроль за ходом та дотриманням графіків виконання ремонтних робіт в 

опорних школах Донецької області, при участі представників громадської ради при 

облдержадміністрації; звернутись до облдержадміністрації за поясненнями щодо 

відсутності представників департаменту капітального будівництва облдержадміністрації 

на засіданнях громадської ради при облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Інформацію про стан ремонтних робіт в опорних школах Донецької області 

прийняти до відома. 

2) Рекомендувати облдержадміністрації здійснювати постійний контроль за ходом 

та дотриманням графіків виконання ремонтних робіт в опорних школах Донецької 

області, за участю представників громадської ради при облдержадміністрації. 

3) Звернутись до облдержадміністрації за поясненнями щодо відсутності 

представників департаменту капітального будівництва облдержадміністрації на 

засіданнях громадської ради при облдержадміністрації. 

4) Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Комітет 

громадської ради при облдержадміністрації з питань освіти, науки, культури, молодіжної 

політики, фізичної культури та спорту, духовності, національно-патріотичного 

виховання, розвитку громадянського суспільства та свободи слова, інформаційної 

політики. 

 

2. Забезпечення мешканців прифронтових міст паливом на осіннє-зимовий 

період. Зниження тарифів на електроенергію для населених пунктів, в яких в 

результаті збройного конфлікту відсутнє газопостачання. 

СЛУХАЛИ: 

Кошель Т.М. – щодо забезпечення мешканців прифронтових міст паливом на 

осіннє-зимовий період. Зниження тарифів на електроенергію для населених пунктів, в 

яких в результаті збройного конфлікту відсутнє газопостачання. 

Толстих Олександр Іванович (заступник начальника відділу енергетичного нагляду 

інспекції Держенергонагляду у Донецькій області - старший державний інспектор з 

енергетичного нагляду) – про нормативно-правові акти енергетичного нагляду. 

ВИСТУПИЛИ: 
Степанова І.Ю., Сергієнко В.О., Черногор С.А.  

Запропоновано: рекомендувати облдержадміністрації надати допомогу мешканцям 

прифронтових міст для забезпечення паливом на осіннє-зимовий період; направити запит 

до НКРЕКП щодо застосування пільгового тарифу на електроенергію для населення, в 

яких в результаті збройного конфлікту відсутнє газопостачання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Рекомендувати облдержадміністрації надати допомогу мешканцям 

прифронтових міст для забезпечення паливом на осіннє-зимовий період. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та 

направити звернення до НКРЕКП щодо застосування пільгового тарифу на 
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електроенергію для населених пунктів, в яких в результаті збройного конфлікту відсутнє 

газопостачання. 

3) Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Комітет 

громадської ради при облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, децентралізації влади та формування територіальних громад, планування, 

розвитку інфраструктури та інвестиційної політики. 

 

3. Поводження з дикими та безпритульними тваринами в населених пунктах 

Донецької області в зоні ведення бойових дій. 

СЛУХАЛИ: 

Кошель Т.М. – про збільшення кількості диких та безпритульних тварин в 

населених пунктах Донецької області в зоні ведення бойових дій; 

Тітомир Н.В. – про дієві заходи щодо гуманного поводження з безпритульними 

тваринами. 

ВИСТУПИЛИ: 
Сафонова О.Л., Залевський В.Д. (начальник відділу природно-заповідних 

територій, лісового господарства та біоресурсів департаменту екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації). 

Запропоновано: інформацію щодо поводження з дикими та безпритульними 

тваринами в населених пунктах Донецької області прийняти до відома; рекомендувати 

облдержадміністрації розробити невідкладні заходи із поводження з дикими та 

безпритульними тваринами в населених пунктах Донецької області, в тому числі в зоні 

ведення бойових дій; долучити до координаційної роботи із зазначеного питання 

представників Благодійного фонду «ДРУГ». 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Інформацію щодо поводження з дикими та безпритульними тваринами в 

населених пунктах Донецької області прийняти до відома. 

2) Рекомендувати облдержадміністрації розробити невідкладні заходи із 

поводження з дикими та безпритульними тваринами в населених пунктах Донецької 

області, в тому числі в зоні ведення бойових дій. 

3) Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Комітет 

громадської ради при облдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, децентралізації влади та формування територіальних громад, планування, 

розвитку інфраструктури та інвестиційної політики, долучити до координаційної роботи 

із зазначеного питання представників Благодійного фонду «ДРУГ». 

 

4. Щодо розміщення тимчасових споруд в містах області без укладання 

договору оренди. 

СЛУХАЛИ: 

Воронов А.І. – про розміщення тимчасових споруд в містах області без укладання 

договору оренди. Зачитав звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: 
Кошель Т.М., Поляков С.С. 

Запропоновано: підтримати звернення до голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації щодо проблеми незаконного розміщення 

тимчасових споруд в містах області без укладання договорів оренди земельних ділянок. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 (рішення прийнято). 
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ВИРІШИЛИ:  

1) Підтримати звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації щодо проблеми незаконного розміщення тимчасових 

споруд в містах області без укладання договорів оренди земельних ділянок. 

2) Секретаріату громадської ради доопрацювати звернення та направити до 

облдержадміністрації. 

 

5. Тотальне знищення захисних лісосмуг на території Донецької області. 

СЛУХАЛИ: 

Воронов А.І. – про знищення захисних лісосмуг на території Донецької області. 

ВИСТУПИЛИ: 
Залевський В.Д. (начальник відділу природно-заповідних територій, лісового 

господарства та біоресурсів департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації), Сушко О.М. (начальник відділу організації виробництва, 

маркетингу продукції рослинництва та розвитку ринків агротехнічних послуг 

департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації), Сергієнко В.О. Поляков С.С. 

Запропоновано: провести засідання круглого столу по даному питанню із 

залученням фахівців та громадськості. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань житлово-

комунального господарства, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, аграрної політики підготувати матеріали для проведення 

засідання круглого столу щодо протидії знищенню захисних лісосмуг на території 

Донецької області. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації надати організаційну 

допомогу в проведені засідання круглого столу. 

3) Питання щодо знищення захисних лісосмуг на території Донецької області 

розглянути повторно на засіданні громадської ради при облдержадміністрації після 

проведення засідання круглого столу. 

 

6. Самовільне захоплення сільськогосподарських земель в Донецькій області. 

СЛУХАЛИ: 

Воронов А.І. – про самовільне захоплення сільськогосподарських земель в 

Донецькій області. 

ВИСТУПИЛИ: 

Сушко О.М. (начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції 

рослинництва та розвитку ринків агротехнічних послуг департаменту агропромислового 

комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації), Поляков С.С. 

Запропоновано: включити представників громадської ради при 

облдержадміністрації до складу робочої групи з виявлення та запобігання порушень 

земельного законодавства на території Донецької області. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 18 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та направити 

звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації про включення представників громадської ради при облдержадміністрації 

до складу робочої групи з виявлення та запобігання порушень земельного законодавства 

на території Донецької області. 
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7. Про створення наглядових рад при комунальних підприємствах 

облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Воронов А.І. – про створення наглядових рад при комунальних підприємствах 

облдержадміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: 

Літвіненко А.П. (начальник управління технічної політики та ресурсозбереження 

департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації), Поляков С.С. 

Запропоновано: опрацювати питання щодо внесення змін до нормативно-правових 

актів із створення наглядових рад при комунальних підприємствах; розглянути дане 

питання на наступному засіданні громадської ради при облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань житлово-

комунального господарства, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, аграрної політики опрацювати питання щодо внесення змін до 

нормативно-правових актів із створення наглядових рад при комунальних підприємствах. 

2) Питання про створення наглядових рад при комунальних підприємствах 

облдержадміністрації розглянути повторно на наступному засіданні громадської ради при 

облдержадміністрації. 
 

8. Щодо діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 

СЛУХАЛИ: 

Воронов А.І. – щодо діяльності ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 

ВИСТУПИЛИ: 

Літвіненко А.П. (начальник управління технічної політики та ресурсозбереження 

департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації), Поляков С.С., 

Степанова І.Ю. 

Запропоновано: провести засідання круглого столу за участю представників 

департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, ОКП 

«Донецьктеплокомуненерго», Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, Держпродспоживслужби, профільного заступника голови 

облдержадміністрації.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати облдержадміністрації провести засідання круглого столу за участю 

представників департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 

ОКП «Донецьктеплокомуненерго», Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України, Держпродспоживслужби, профільного заступника голови 

облдержадміністрації, членів громадської ради при облдержадміністрації та розглянути 

наступні питання: 

- Економічне обґрунтування норми споживання теплової енергії, згідно норм ДБН 

та типових будівельних проектів. 

- Дотримання температурного графіку ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 

- Контроль за прийманням поставленої теплової енергії. 

- Розподіл теплової енергії по споживачам тощо. 

 

9. Про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту прав 

людини в умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію об’єднаних 

сил. 

СЛУХАЛИ: 

Курільчук І.Г. – про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту 
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прав людини в умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію об’єднаних 

сил. 

ВИСТУПИЛИ: 

Поляков С.С., Степанова І.Ю., Кошель Т.М. 

Запропоновано: інформацію про можливі обмеження прав людини та рекомендації 

по захисту прав людини в умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію 

об’єднаних сил прийняти до відома; звернутися до штабу операції об’єднаних сил з 

рекомендаціями розмістити засоби відеофіксації та інформаційні стенди на блок постах 

Донецької області, з метою контролю та запобігання порушень прав людини.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Інформацію про можливі обмеження прав людини та рекомендації по захисту 

прав людини в умовах зміни формату антитерористичної операції на операцію об’єднаних 

сил прийняти до відома. 

2) Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та 

направити звернення до штабу операції об’єднаних сил з рекомендаціями розмістити 

засоби відеофіксації та інформаційні стенди на блок постах Донецької області, з метою 

контролю та запобігання порушень прав людини. 

 

10. Про переобрання голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – про переобрання голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації 

роботи громадської ради, антикорупційної політики 

Запропоновано: задовільнити пропозицію голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації 

роботи громадської ради, антикорупційної політики Ворощук О.І. щодо припинення її 

повноважень, як голови комітету. Голову комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації 

роботи громадської ради, антикорупційної політики обрати на наступному засіданні 

громадської ради при облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) Задовільнити пропозицію голови комітету громадської ради при 

облдержадміністрації з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації 

роботи громадської ради, антикорупційної політики Ворощук О.І. щодо припинення її 

повноважень, як голови комітету. 

2) Голову комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань, законності 

та правопорядку, регламенту та організації роботи громадської ради, антикорупційної 

політики обрати на наступному засіданні громадської ради при облдержадміністрації. 

 

11. Різне: про звернення мешканців м. Авдіївки щодо сприяння газифікації 

приватних житлових будинків вулиць Некрасова, Весняної (Островського), Зеленої, 

Соборної, Спортивної, Чернишевського. 

СЛУХАЛИ: 

Гульчевський В.В. – про звернення мешканців м. Авдіївка щодо сприяння 

газифікації вулиць Некрасова, Весняної (Островського), Зеленої, Соборної, Спортивної, 

Чернишевського.  
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ВИСТУПИЛИ: 

Яковлєва Г.А. (представник жителів м. Авдіївка) – про ситуацію, що склалася в 

процесі будівництва газопроводу по вулицям Некрасова, Весняної (Островського), 

Зеленої, Соборної, Спортивної, Чернишевського у м. Авдіївка. 

Запропоновано: звернутися до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації щодо сприяння газифікації вулиць Некрасова, Весняної 

(Островського), Зеленої, Соборної, Спортивної, Чернишевського у м. Авдіївка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати та направити 

звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації щодо сприяння газифікації вулиць Некрасова, Весняної (Островського), 

Зеленої, Соборної, Спортивної, Чернишевського у м. Авдіївка. 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

 

Секретар громадської  

ради при облдержадміністрації Д.В. Якушев 
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Додаток 

Список присутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Алад’єва  

Ганна Володимирівна 

голова громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

ЖІНОК «ПАНІ» 

2.  Володченко  

Юлія Миколаївна 

член правління громадської організації «ЦЕНТР 

ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

«ДИВОСВІТ» 

3.  Воронов  

Антон Ігорович 

голова правління громадської організації 

«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ» 

4.  Воскобойніков  

Денис Євгенович 

голова громадської організації 

«СПІВДРУЖНІСТЬ ЛИМАНА»  

5.  Гульчевський  

Володимир Володимирович 

голова правління громадської організації 

«БАХМУТСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО» 

6.  Іванюк  

Василь Федорович  

директор благодійної організації 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС 

КРАМАТОРСЬК»  

7.  Кошель  

Тетяна Миколаївна 

керівник благодійної організації «РУХ ЗА 

ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ «ПЛІЧ–О–ПЛІЧ» 

8.  Курільчук  

Ігор Геннадійович 

голова громадської організації «АДВОКАТУРА 

СОС» 

9.  Ларіна  

Ольга Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ОБ’ЄДНАННЯ «СМАРТА» 

10.  Міхальков  

Сергій Володимирович 

головний отаман громадської організації 

«ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ 

З’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО 

КОЗАЦТВА» 

11.  Назаренко  

Дмитро Сергійович 

пастор релігійної громади Церкви Божої 

«ДОБРА ЗВІСТКА» м. Слов'янська, Донецької 

області 

12.  Поляков  

Сергій Семенович 

голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ»  

13.  Сафонова  

Оксана Леонідівна 

заступник голови правління громадської 

організації «ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ»  

14.  Сахно  

Людмила Миколаївна  

член правління громадської організації «АРТ–

ПЛАТФОРМА «МРІЯ»  

 

15.  Сергієнко  

Володимир Олександрович 

член ради громадської організації «ШКОЛА 

РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»  

16.  Сергієнко  

Ірина Василівна 

президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»  

17.  Степанова  

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської організації 

«РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ» 

18.  Тітомир  

Наталія Вікторівна 

голова місцевого благодійного фонду допомоги 

бездомним тваринам «ДРУГ»  
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19.  Турура  

Ольга Володимирівна 

голова громадської організації «ІНВАЛІДИ ЗА 

СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ» 

20.  Черногор  

Станіслав Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» 

 

 

Список відсутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Антоненко  

Віктор Єгорович 

голова громадської організації «СІВЕРСЬКИЙ 

ДОНЕЦЬ – ВІДРОДЖЕННЯ» 

2.  Бабич  

Володимир Костянтинович 

член ради громадської організації «СОЮЗ 

ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ» 

3.  Ворощук  

Ольга Ігорівна 

заступник голови правління громадської 

організації «НАШ КРАМАТОРСЬК» 

4.  Герман  

Євген Анатолійович 

член громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ 

КОРПУС «ДЖУРА»  

5.  Дудник  

Петро Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ЦЕНТР ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ 

ПЕРЕМОГА»  

6.  Зіпір  

Віктор Станіславович  

член ради громадської організації «БАХМУТ 

УКРАЇНСЬКИЙ»  

7.  Кайдан  

Олексій Володимирович 

член Донецького обласного відокремленого 

підрозділу громадської організації «ГРУПА 

ПАТРІОТ»  

8.  Кашицин  

Вадим Євгенович 

заступник голови громадської організації 

«СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ»  

9.  Мезенцева  

Олена Юріївна 

голова правління громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

10.  Муглі  

Лідія Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ» 

11.  Петров  

Олександр Вадимович 

координатор проектів громадської організації 

«КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»  

12.  Печериця  

Олександр Віталійович 

член громадської організації «ТОВАРИСТВО 

СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ 

ТА ВІЙСЬКОВО–МОРСЬКОМУ ФЛОТУ 

«ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ» 

13.  Рибалкін 

Володимир Миколайович 

голова Святогірського міського 

відокремленого підрозділу в Донецькій області 

громадської організації «СТОП КОРУПЦІЇ»  

14.  Сбєжнєв  

Тимур Олександрович 

голова громадської організації 

«ВІДРОДЖЕННЯ АВДІЇВКИ»  

15.  Чепелєва  

Світлана Олександрівна 

член громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

АУТИЗМОМ ТА ІНШИМИ 

ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «КРОК У 

МАЙБУТНЄ»  

 


