
ПРОТОКОЛ 

установчих зборів з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації 
  

Дата проведення: 27.11.2021 

Початок заходу: 12.00-17.00 

Місце проведення: м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 44 

  

Присутні учасники установчих зборів (реєстр додається): 
1. Авдіянц Ганна 

Миколаївна 

громадська організація "Платформа ініціатив 
Теплиця" 

2. Агаджанян Світлана 
Сергіївна 

громадська організація "Нова Дружківка" 

3. Алад’єва Ганна 
Володимирівна 

громадська організація "Клуб підприємців 
Краматорська" 

4. Бережна Любов 
Олександрівна 

Донецька обласна організація Товариства Червоного 
Хреста України 

5. Бойко Ярослав 
Борисович 

громадська організація "Клуб рибалок України - 
ЮЕЙ фішинг клуб" 

6. Борисова Юлія 
Василівна 

громадська організація "союз молоді "Вперед - у 
майбутнє" 

7. Варава Олексій 
Миколайович 

благодійна організація благодійний фонд "Фонд 
Бориса Білаша" 

8. Володченко Юлія 
Миколаївна 

громадська організація "Центр дозвілля дітей з 
інвалідністю "Дивосвіт" 

9. Волчок  Іван 
Анатолійович 

громадська організація "Місто змін" 

10. Воронов  Антон 
Ігорович 

громадська організація "Учасників бойових дій в 
Донецькій області" 

11. Гавриленков Денис 
Іванович 

благодійний фонд соціальних реформ та підтримки 
"Надія" 

12. Голощапова Олена 
Вікторівна 

громадська організація "Імпульс Донеччини" 

13. Гречина Василь 
Петрович 

Краматорська міська громадська організація 
"Українська спілка ветеранів Афганістану" 

14. Гринік Михайло 
Михайлович 

громадська організація "Територіальна громада міста 
Авдіївка" 

15. Гриценко Анатолій 
Сергійович 

громадська організація "Наша допомога" 
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16. Даниленко Анастасія 
Сергіївна 

костянтинівський міський комітет профспілки 
працівників державних установ України 

17. Данків Ярослав 
Васильович 

благодійна організація "Благодійний фонд "Карітас 
Волноваха" 

18. Дзержинська Ольга 
Віталіївна 

первинна профспілкова організація Донбаської 
державної машинобудівної академії 

19. Єлін Ілля 
Костянтинович 

громадська організація "Рада старійшин 
Добропільщіни" 

20. Іванюк Василь 
Федорович 

благодійна організація "Благодійний фонд "Карітас 
Краматорськ" 

21. Ігнатенко Дмитро 
Сергійович 

громадська організація "Донецька обласна федерація 
дзюдо" 

22. Кадієвський 

Олександр Сергійович 

громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з 
прав людини" 

23. Калачов Олександр 
Григорович 

громадська організація "Центр стратегічних ініціатив 
Донеччини" 

24. Калугіна Олена 
Григорівна 

громадська спілка "ІТ кластер Донеччини" 

25. Каракулова Ірина 
Анатоліївна 

громадська організація "Асоціація керівників 
закладів освіти Донеччини" 

26. Кашлаков Олександр 
Євгенович 

громадська організація "Слов'янський культурний 
центр "Задзеркалля" 

27. Кошель Тетяна 
Миколаївна 

благодійна організація "Рух за духовне та 
національне відродження Донбасу "Пліч-о-пліч" 

28. Лимаренко 

Валентина 
Миколаївна 

громадська організація "Молода барвиста Україна" 

29. Линський Володимир 
Іванович 

громадська організація "Державницька ініціатива 
Яроша" 

30. Львова Тетяна 
Миколаївна 

громадська організація "Об'єднання дружин і матерів 
бійців учасників АТО" 

31. Мирошниченко Лілія 
Валентинівна 

громадська організація "Український інститут 
антикризового менеджменту" 

32. Прокопенко 

Анастасія Сергіївна 

громадська організація "Точка доступу" 
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33. Пруднікова Юлія 
Михайлівна 

громадська організація "Рада жінок Донеччини" 

34. Рибалкін Володимир 
Миколайович 

громадська організація "Стоп корупції" 

35. Рудь Світлана 
Михайлівна 

громадська організація "Покровська правозахисна 
організація "Щит" 

36. Сігаєва Тетяна 
Геннадіївна 

громадська організація "Інтеграція в майбутнє" 

37. Стельмащук Сергій 
Миколайович 

громадська організація "Асоціація молоді АО НКМЗ" 

38. Степанова Ірина 
Юріївна 

Донецька обласна громадська організація "Перемога" 

39. Тернова Юлія 
Володимирівна 

Донецька обласна організація фізкультурно-

спортивного товариства "Україна" 

40. Хатмулліна Олена 
Василівна 

громадська організація "Український Донецький 
Куркуль" 

41. Чернікова Ольга 
Володимирівна 

громадська організація "Асоціація жінок "Пані" 

42. Шалаумов Ігор 
Вікторович 

Всеукраїнська громадська організація "Українська 
асоціація карате" 

43. Шаповал Олена 
Володимирівна 

громадська організація "Інвалідів з вадами зору з 
дитинства та загального захворювання "Дотик" 

 

Відсутні: 
1. Бондаренко 

Наталя Миколаївна 

громадська організація "Фундація підтримки осіб 
старшого віку "Вік щастя" 

2. Красько 

Тетяна Миколаївна 

громадська організація "Студія громадських жіночих 
ініціатив" 

3. Петренко 

Анастасія Леонідівна 

громадська організація "Національна платформа 
"Жінки за мир" 

4. Поламарчук 

Надія Степанівна 

громадська організація "Донецька обласна організація 
Всеукраїнської організації союз осіб з інвалідністю 
України" 

5. Требухов 

Антон Ігорович 

громадська організація "Товариство ветеранів АТО 
Донецької області" 

 

 Порядок денний: 
1. Вступне слово уповноваженого представника ініціативної групи Ірини 

Степанової. 
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2. Обрання членів лічильної комісії установчих зборів з формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрації. 

3. Обрання голови установчих зборів з формування нового складу громадської ради 
при облдержадміністрації. 

4. Обрання секретаря установчих зборів з формування нового складу громадської 
ради при облдержадміністрації. 

5. Звіт уповноваженого представника ініціативної групи Ірини Степанової про 
підготовку установчих зборів. 

6. Затвердження регламенту установчих зборів з формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрації. 

7. Презентація кандидатів до складу громадської ради (виступ - 1 хв., питання-

відповіді - до 2 хв.). 
8. Голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до 

складу громадської ради. 
9. Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування за внесених 

інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради. 
 

Хід засідання: 
 

Слухали: уповноваженого представника ініціативної групи Ірину Степанову з 
пропозицією взяти за основу порядок денний установчих зборів з формування нового 
складу громадської ради при облдержадміністрації. 
Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: Взяти за основу порядок денний установчих зборів з формування нового 
складу громадської ради при облдержадміністрації. 

 

Розгляд питань порядку денного: 
1. Вступне слово уповноваженого представника ініціативної групи Ірини 

Степанової. 
 

Слухали: уповноваженого представника ініціативної групи Ірину Степанову з 
вступним словом до представників інститутів громадянського суспільства, які 
одночасно є кандидатами до складу громадської ради при облдержадміністрації. 
Вона повідомила, що до участі в установчих зборах зареєстровано 
43 представника інститутів громадянського суспільства, яких було допущено до 
участі в установчих зборах. Також зазначила, що учасники установчих зборів 
отримали картки для голосувань за допомогою яких учасники зможуть 
голосувати за членів лічильної комісії, голову та секретаря установчих зборів, а 
також з інших питань. 
Ірина Степанова запропонувала взяти за основу порядок денний установчих 
зборів з формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації. 
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Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: Взяти за основу порядок денний установчих зборів з формування 
нового складу громадської ради при облдержадміністрації (далі – установчі 
збори).  
   

2. Обрання членів лічильної комісії установчих зборів з формування нового 
складу громадської ради при облдержадміністрації. 
 

Слухали: уповноваженого представника ініціативної групи Ірину Степанову з 
пропозицією обрати лічильну комісію установчих зборів у складі 3-х осіб. 
Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: обрати лічильну комісію установчих зборів у складі 3-х осіб. 
 

Слухали: уповноваженого представника ініціативної групи Ірину Степанову, 

яка запропонувала учасникам установчих зборів висувати кандидатів до складу 

лічильної комісії установчих зборів. 
 

Виступив: Володимир Рибалкін  запропонував свою кандидатуру. 

Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: Обрати до складу лічильної комісії Володимира Рибалкіна. 
 

Виступила: Ірина Степанова - з пропозицією обрати до складу лічильної комісії 
Олександра Кадієвського. 
Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: Обрати до складу лічильної комісії Олександра Кадієвського. 
 

Виступив: Антон Воронов - з пропозицією обрати до складу лічильної комісії 
Михайла Гриніка. 
Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: Обрати до складу лічильної комісії Михайла Гриніка. 
 

3. Обрання голови установчих зборів з формування нового складу громадської 
ради при облдержадміністрації. 

 

Слухали: уповноваженого представника ініціативної групи Ірину Степанову з 
пропозицією обрати голову установчих зборів з формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрації. 
 

Виступили: 
Тетяна Кошель - з пропозицією обрати головою установчих зборів Ірину 
Степанову. 
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Михайло Гринік - з пропозицією обрати головою установчих зборів Володимира 
Линського. Володимир Линський взяв самовідвід. 
Володимир Линський - з пропозицією обрати головою установчих зборів Антона 
Воронова. Антон Воронов взяв самовідвід. 
Голосували: 
За обрання головою установчих зборів Ірини Степанової. 
“ЗА” - 36. 

“ПРОТИ” - 0. 

“УТРИМАЛИСЬ” - 7. 

Ухвалили: Обрати головою установчих зборів Ірину Степанову. 
 

4. Обрання секретаря установчих зборів з формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрації. 

 

Слухали: голову установчих зборів Ірину Степанову з пропозицією обрати 
секретаря установчих зборів. 
Виступили:  
Учасники установчих зборів запропонували кандидатури Олександра Калачова,  

Ольги Дзержинської (взяла самовідвід), Світлани Рудь (взяла самовідвід), Юлії 
Володченко та Анастасії Прокопенко на посаду секретаря установчих зборів. 

 

Голосували (рейтингове голосування): 
“ЗА” обрання секретарем установчих зборів Олександра Калачова - 8. 

“ЗА” обрання секретарем установчих зборів Юлію Володченко - 27. 

“ЗА” обрання секретарем установчих зборів Анастасію Прокопенко - 4. 

 Ухвалили: Обрати секретарем установчих зборів - Юлію Володченко. 
 

5. Звіт уповноваженого представника ініціативної групи Ірини Степанової про 
підготовку установчих зборів. 

 

Слухали: звіт уповноваженого представника ініціативної групи Ірини 
Степанової про підготовку установчих зборів. 
 

У зв’язку з закінченням у листопаді 2021 року строку повноважень чинного 
складу громадської ради при облдержадміністрації, враховуючи п.2 і п.8 
Положення про громадську раду при облдержадміністрації, 07.09.2021 року на 
сайті облдержадміністрації було розміщення повідомлення про створення 
ініціативної групи для формування нового складу громадської ради при 
облдержадміністрації. До складу ініціативної групи увійшли 8 осіб: 4 особи - 

представники інститутів громадянського суспільства, 4 особи - представники 
облдержадміністрації. Головою ініціативної групи шляхом прямого голосування 
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була обрана Ірина Степанова. До 18.10.2021 року ініціативна група приймала 
заяви від інститутів громадянського суспільства та делегованих ними 
представників - у паперовому та електронному вигляді. За період прийняття заяв 
до ініціативної групи надійшло 73 заяви від інститутів громадянського 
суспільства. За результатами перевірки документів, поданих інститутами 
громадянського суспільства, на відповідність встановленим вимогам було 
виявлено невідповідність у документах або відомостях у 59 інститутів 
громадянського суспільства. 26.10.2021 року цим інститутам громадянського 
суспільства було повідомлено в електронній формі про таку невідповідність с 
пропозицією усунути виявлені недоліки протягом 5 календарних днів. Після 
усунення виявлених недоліків інститутами громадянського суспільства 
ініціативною групою було допущено до установчих зборів 48 інститутів 
громадянського суспільства. 19.11.2021 року на сайті облдержадміністрації було 
розміщено повідомлення про проведення 27.11.2021 року установчих зборів з 
формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації, а також 
про час та місце їх проведення. На установчих зборах було зареєстровано 
43 представники інститутів громадянського суспільства. 
 

6. Затвердження регламенту установчих зборів з формування нового складу 
громадської ради при облдержадміністрації. 

 

Слухали: голову установчих зборів Ірину Степанову, яка ознайомила учасників 
установчих зборів з регламентом установчих зборів та звернула увагу на 
наступне. 
Згідно з п.13 Положення про громадську раду при облдержадміністрації: 
Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом 
рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства 
кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих 
зборах. 
Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які 
допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. 
Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений 
представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до 
складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, 
секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної 
групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської 
ради. 
Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення 
учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких 
забезпечується облдержадміністрацією. 
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У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові 
всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих 
зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони 
представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення 
учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних 
кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному 
кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням 
зазначених вимог, вважається недійсним. 
Участь у голосуванні за довіреністю не допускається. 
Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності 
учасників установчих зборів. 
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається 
протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та 
секретарем установчих зборів і подається облдержадміністрації. 
Облдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму 
офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження. 
Згідно з п.15 Положення про громадську раду при облдержадміністрації: 
Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або 
рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу 
громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад 
громадської ради, серед кандидата, які набрали найменшу кількість голосів, у 
той самий спосіб проводиться повторне найменшу рейтингове голосування. 
 

Після обговорення було запропоновано проголосувати за затвердження 
регламенту установчих зборів у запропонованій редакції. 
 

Голосували: “ЗА” - одноголосно. 
Ухвалили: Затвердити регламент установчих зборів. 
 

Відповідно до п.13 Положення про громадську раду при облдержадміністрації 
було передано представниками облдержадміністрації членам лічильної комісії 
установчих зборів бюлетені для голосування в кількості 43 одиниці, які роздали 
їх учасникам установчих зборів. 

 

7. Презентація кандидатів до складу громадської ради. 
 

Відповідно до регламенту установчих зборів, учасники установчих зборів 
розповідали про діяльність своїх інститутів громадянського суспільства, 
мотивацію бути членом громадської ради при облдержадміністрації, напрями 
роботи в громадській раді при облдержадміністрації, та відповіли на запитання 
від учасників установчих зборів.  
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8. Голосування за внесених інститутами громадянського суспільства 
кандидатів до складу громадської ради. 
Після презентації кандидатів до складу громадської ради при 
облдержадміністрації Ірина Степанова нагадала про порядок заповнення 
бюлетенів для голосування за кандидатів до складу громадської ради при 
облдержадміністрації, та необхідність передачі заповнених бюлетенів членам 
лічильної комісії.   
 

9. Підрахунок голосів та оголошення результатів голосування за внесених 
інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської 
ради. 

 

Слухали: голову лічильної комісії Михайла Гриніка з інформацією про підсумки 
рейтингового голосування.  
З 43 бюлетенів для голосування за кандидатів до складу громадської ради при 
облдержадміністрації 1 визнали недійсним.  
Михайло Гринік оголосив результати голосування за кандидатів до складу 
громадської ради при облдержадміністрації: 

№ 
з/п 

ПІБ делегованого 
представника 

Найменування громадського 
об’єднання 

Кількість 
балів 

1. Степанова Ірина Юріївна Донецька обласна громадська 
організація "Перемога" 

37 

2. Володченко Юлія 
Миколаївна 

громадська організація "Центр дозвілля 
дітей з інвалідністю "Дивосвіт" 

37 

3. Шаповал Олена 
Володимирівна 

громадська організація "Інвалідів з 
вадами зору з дитинства та загального 
захворювання "Дотик" 

37 

4. Кадієвський Олександр 
Сергійович 

громадська спілка "Українська 
Гельсінська спілка з прав людини" 

36 

5. Іванюк Василь Федорович благодійна організація "Благодійний 
фонд "Карітас Краматорськ" 

36 

6. Прокопенко Анастасія 
Сергіївна 

громадська організація "Точка доступу" 34 

7. Агаджанян Світлана 
Сергіївна 

громадська організація "Нова 
Дружківка" 

33 

8. Кашлаков Олександр 
Євгенович 

громадська організація "Слов'янський 
культурний центр "Задзеркалля" 

31 

9. Пруднікова Юлія 
Михайлівна 

громадська організація "Рада жінок 
Донеччини" 

31 

10. Єлін Ілля Костянтинович громадська організація "Рада 
старійшин Добропільщіни" 

29 

11. Авдіянц Ганна Миколаївна громадська організація "Платформа 
ініціатив Теплиця" 

29 
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12. Алад’єва Ганна 
Володимирівна 

громадська організація "Клуб 
підприємців Краматорська" 

29 

13. Сігаєва Тетяна Геннадіївна громадська організація "Інтеграція в 
майбутнє" 

29 

14. Ігнатенко Дмитро 
Сергійович 

громадська організація "Донецька 
обласна федерація дзюдо" 

29 

15. Рибалкін Володимир 
Миколайович 

громадська організація "Стоп корупції" 27 

16. Чернікова Ольга 
Володимирівна 

громадська організація "Асоціація 
жінок "Пані" 

27 

17. Шалаумов Ігор Вікторович Всеукраїнська громадська організація 
"Українська асоціація карате" 

27 

18. Гречина Василь Петрович Краматорська міська громадська 
організація "Українська спілка 
ветеранів Афганістану" 

26 

19. Калугіна Олена Григорівна громадська спілка "ІТ кластер 
Донеччини" 

26 

20. Дзержинська Ольга 
Віталіївна 

первинна профспілкова організація 
Донбаської державної машинобудівної 
академії 

25 

21. Хатмулліна Олена 
Василівна 

громадська організація "Український 
Донецький Куркуль" 

25 

22. Лимаренко Валентина 
Миколаївна 

громадська організація "Молода 
барвиста Україна" 

25 

23. Тернова Юлія 
Володимирівна 

Донецька обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства 
"Україна" 

24 

24. Бережна Любов 
Олександрівна 

Донецька обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України 

24 

25. Голощапова Олена 
Вікторівна 

громадська організація "Імпульс 
Донеччини" 

24 

26. Кошель Тетяна 
Миколаївна 

благодійна організація "Рух за духовне 
та національне відродження Донбасу 
"Пліч-о-пліч" 

24 

27. Борисова Юлія Василівна громадська організація "союз молоді 
"вперед - у майбутнє" 

23 

28. Львова Тетяна Миколаївна громадська організація "Об'єднання 
дружин і матерів бійців учасників 
АТО" 

23 

29. Бойко Ярослав Борисович громадська організація "Клуб рибалок 
України - ЮЕЙ фішинг клуб" 

23 

30. Данків Ярослав 
Васильович 

благодійна організація "Благодійний 
фонд "Карітас Волноваха" 

23 

31. Рудь Світлана Михайлівна громадська організація "Покровська 
правозахисна організація "Щит" 

22 

32. Калачов Олександр 
Григорович 

громадська організація "Центр 
стратегічних ініціатив Донеччини" 

20 
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33. Гринік Михайло 
Михайлович 

громадська організація "Територіальна 
громада міста Авдіївка" 

20 

34. Волчок  Іван Анатолійович громадська організація "Місто змін" 20 

35. Стельмащук Сергій 
Миколайович 

громадська організація "Асоціація 
молоді АО НКМЗ" 

19 

36. Варава Олексій 
Миколайович 

благодійна організація благодійний 
фонд "Фонд Бориса Білаша" 

19 

37. Воронов  Антон Ігорович громадська організація "Учасників 
бойових дій в Донецькій області" 

18 

38. Каракулова Ірина 
Анатоліївна 

громадська організація "Асоціація 
керівників закладів освіти Донеччини" 

18 

39. Линський Володимир 
Іванович 

громадська організація "Державницька 
ініціатива Яроша" 

17 

40. Мирошниченко Лілія 
Валентинівна 

громадська організація "Український 
інститут антикризового менеджменту" 

16 

41. Гавриленков Денис 
Іванович 

благодійний фонд соціальних реформ 
та підтримки "Надія" 

14 

42. Даниленко Анастасія 
Сергіївна 

костянтинівський міський комітет 
профспілки працівників державних 
установ України 

12 

43. Гриценко Анатолій 
Сергійович 

громадська організація "Наша 
допомога" 

11 

 

Слухали: голову лічильної комісії Михайла Гриніка з інформацією про 
необхідність проведення додаткового рейтингового голосування за кандидатів 
до складу громадської ради при облдержадміністрації, які отримали однакову 
кількість балів за результатами рейтингового голосування: 
СТЕЛЬМАЩУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ АО НКМЗ" - 19 

ВАРАВА ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД БОРИСА БІЛАША" – 19 

Голова лічильної комісії Михайло Гринік запропонував учасникам установчих 
зборів підняти картки для голосування щоб визначитись з кількістю учасників 
установчих зборів на даний час. 
За підрахунками було визначено, що необхідно 38 додаткових бюлетенів для 
голосування. 
Представники облдержадміністрації передали членам лічильної комісії 
установчих зборів додаткові бюлетені для голосування в кількості 38 одиниці. 
Михайло Гринік оголосив результати додаткового голосування за кандидатів до 
складу громадської ради при облдержадміністрації: 

1. Варава Олексій 
Миколайович 

благодійна організація благодійний 
фонд "Фонд Бориса Білаша" 

15 

2. Стельмащук Сергій 
Миколайович 

громадська організація "Асоціація 
молоді АО НКМЗ" 

23 
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Слухали: голову лічильної комісії Михайла Гриніка, який оголосив підсумки 
рейтингового голосування на установчих зборах: 

№ 
з/п 

ПІБ делегованого 
представника 

Найменування громадського 
об’єднання 

Кількість 
балів 

1. Степанова Ірина Юріївна Донецька обласна громадська 
організація "Перемога" 

37 

2. Володченко Юлія 
Миколаївна 

громадська організація "Центр дозвілля 
дітей з інвалідністю "Дивосвіт" 

37 

3. Шаповал Олена 
Володимирівна 

громадська організація "Інвалідів з 
вадами зору з дитинства та загального 
захворювання "Дотик" 

37 

4. Кадієвський Олександр 
Сергійович 

громадська спілка "Українська 
Гельсінська спілка з прав людини" 

36 

5. Іванюк Василь Федорович благодійна організація "Благодійний 
фонд "Карітас Краматорськ" 

36 

6. Прокопенко Анастасія 
Сергіївна 

громадська організація "Точка доступу" 34 

7. Агаджанян Світлана 
Сергіївна 

громадська організація "Нова 
Дружківка" 

33 

8. Кашлаков Олександр 
Євгенович 

громадська організація "Слов'янський 
культурний центр "Задзеркалля" 

31 

9. Пруднікова Юлія 
Михайлівна 

громадська організація "Рада жінок 
Донеччини" 

31 

10. Єлін Ілля Костянтинович громадська організація "Рада 
старійшин Добропільщіни" 

29 

11. Авдіянц Ганна Миколаївна громадська організація "Платформа 
ініціатив Теплиця" 

29 

12. Алад’єва Ганна 
Володимирівна 

громадська організація "Клуб 
підприємців Краматорська" 

29 

13. Сігаєва Тетяна Геннадіївна громадська організація "Інтеграція в 
майбутнє" 

29 

14. Ігнатенко Дмитро 
Сергійович 

громадська організація "Донецька 
обласна федерація дзюдо" 

29 

15. Рибалкін Володимир 
Миколайович 

громадська організація "Стоп корупції" 27 

16. Чернікова Ольга 
Володимирівна 

громадська організація "Асоціація 
жінок "Пані" 

27 

17. Шалаумов Ігор Вікторович Всеукраїнська громадська організація 
"Українська асоціація карате" 

27 

18. Гречина Василь Петрович Краматорська міська громадська 
організація "Українська спілка 
ветеранів Афганістану" 

26 

19. Калугіна Олена Григорівна громадська спілка "ІТ кластер 
Донеччини" 

26 
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20. Дзержинська Ольга 
Віталіївна 

первинна профспілкова організація 
Донбаської державної машинобудівної 
академії 

25 

21. Хатмулліна Олена 
Василівна 

громадська організація "Український 
Донецький Куркуль" 

25 

22. Лимаренко Валентина 
Миколаївна 

громадська організація "Молода 
барвиста Україна" 

25 

23. Тернова Юлія 
Володимирівна 

Донецька обласна організація 
фізкультурно-спортивного товариства 
"Україна" 

24 

24. Бережна Любов 
Олександрівна 

Донецька обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України 

24 

25. Голощапова Олена 
Вікторівна 

громадська організація "Імпульс 
Донеччини" 

24 

26. Кошель Тетяна 
Миколаївна 

благодійна організація "Рух за духовне 
та національне відродження Донбасу 
"Пліч-о-пліч" 

24 

27. Борисова Юлія Василівна громадська організація "союз молоді 
"вперед - у майбутнє" 

23 

28. Львова Тетяна Миколаївна громадська організація "Об'єднання 
дружин і матерів бійців учасників 
АТО" 

23 

29. Бойко Ярослав Борисович громадська організація "Клуб рибалок 
України - ЮЕЙ фішинг клуб" 

23 

30. Данків Ярослав 
Васильович 

благодійна організація "Благодійний 
фонд "Карітас Волноваха" 

23 

31. Рудь Світлана Михайлівна громадська організація "Покровська 
правозахисна організація "Щит" 

22 

32. Калачов Олександр 
Григорович 

громадська організація "Центр 
стратегічних ініціатив Донеччини" 

20 

33. Гринік Михайло 
Михайлович 

громадська організація "Територіальна 
громада міста Авдіївка" 

20 

34. Волчок  Іван Анатолійович громадська організація "Місто змін" 20 

35. Стельмащук Сергій 
Миколайович 

громадська організація "Асоціація 
молоді АО НКМЗ" 

19 

36. Варава Олексій 
Миколайович 

благодійна організація благодійний 
фонд "Фонд Бориса Білаша" 

19 

37. Воронов  Антон Ігорович громадська організація "Учасників 
бойових дій в Донецькій області" 

18 

38. Каракулова Ірина 
Анатоліївна 

громадська організація "Асоціація 
керівників закладів освіти Донеччини" 

18 

39. Линський Володимир 
Іванович 

громадська організація "Державницька 
ініціатива Яроша" 

17 

40. Мирошниченко Лілія 
Валентинівна 

громадська організація "Український 
інститут антикризового менеджменту" 

16 




