
Ресстрацiя
громадськоТ ради

при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

l
влрАвл

tОрiй Леонiдович

представни к благодiй ноТ
ор ган i з.ацiТ "Благодiйний фопд

"Iжа життя Щнiпро"

2

гордссв
ff,енис

Олександрович

представни к громадс ького
формуваrrня

з охорони громадського
порядку "Сила !нiпра"

Ii

aJ
гришЕв

Федiр Iванович

представник громадськоТ
органiзацiТ "IleHTp пiдтримки 
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ГРОМаДСЬКИХ l КУЛ ЬТУРНИХ_4
iнiцiатив "Тамариск" Y }
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лlдорЕнко
Анатолiй

Анатолiйович

представник благодiй ноТ
органiзацiТ "Благодiйний фопд

"KapiTac fiонецьк"
,/
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зиN4А
1-1leHa

в'ячеславiвна

представн и к громадс ькоТ
органiзацiТ

"Нове бачення"
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6
КАСЬЯНОВЛ
Bipa BiKTopiBHa

представни к благодi й ноТ
органiзацiТ "Благодiй ни й фо"д

"Святiсть Життя" //

7

кIслухlнл
Ганна

Олександрiвна

представник ПервинноТ
профспiлковоТ орган iзацiТ

"!нiпровський регiональний
центр професi йно-технiчноТ

освlти"

8

колIнько
Ольга

Олександрiвна

Il редставн и к громадськоl
спiлки "Ведичний центр

ciмейноТ освiти CapacBaTi"
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9

кошкл
Щмитро

Олександрович

п редставн и к .громадс ькоТ
органlзацll
"20 легiон"

10
КРИЖЛНОВСЬКА
}канна Миколатвна

п редставни к .громадськоТ
органlзацll

"f,н i провське товариство
tlолiтичних в'язнiв i

репресованих"

е',|' (
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КУПРIЯНЕНКО

Мирослав
Олександрович

представн и к громадськоТ
органiзацiТ "Щнi провська

платформа розвитку
професiйноТ освiти" 0у/

|2
КУРОЧКIНА

[олiя
Володимирiвна

представник приватного
пiдприсмства

"Телерадiоком панiя "Регiон"

lз
кучинський
BiKTop Iгнатович

представн и к .громадс ькоТ
органlзацll

"МГО Кодацьке вiйсько
Запорозьке"

|4
литвяков

BiKTop Леонтiйович

представни к .громадс ькоТ
органiзацiТ

"Реабiлiтацiйний центр "I I laHc
, ''J-

l5
лук,янЕнко

Роман I\4иколайович

п редставн и к .громадськоТ
органlзацll

"Стоп корупцiТ"

lб
IVIЛНЕИЛО

Андрiй Андрiйович
представник правлlння

благодiйного
фqцдуjJурOqrа-П"
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MAPTIPOCOB

Армен Рулольфович

представн и к громадського
формування з охорони.
громадського порядку l

державного кордону
"Батал ьйо н територi ал ьно го

захисту "Приднiпров'я"

l8

мирошник
Вадим

Анатолiйович

представни к Iромадс ькоТ
органlзацll

"Ру* Вiльна доля"

l9
МИРОШНИЧЕНКО

BiKTop Iванович

представн и к громадськоТ
органiзацiТ "Кри н ичанська
районна органiзацiя BoTHiB

АТО "Патрiот"
/4/;,1
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20

нЕнлсIн
Сергiй

Анатолiйович

представник
flн i пропетровського обласного

п редставн и цтва громадс ькоТ
спiлки "Транспортний

правозахисник" W
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поJIяков
Геннадiй

михайлович

представник правлlння
громадськоТ орган iзацiТ
"Федерацiя козацького
традицiйного бойового

мистецтва "СПАС"

22 рсзнrк
fенис Олегович

представни к громадськоТ
органiзацiТ "Час дiяти разом"
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САЛОВСЬКА
Людмила

костянтинiвна

представн и к громадс ьitо,Г
орган iзацiТ "ВсеукраТнський
альянс культурного розвитку

"Благосвiт"

24

СЕКТИМЕНКО
Василь

I\4иколайович

представн и к громадськоТ
органiзацiТ "Об' сднан ня

учасникiв АТО, волонтерi в
Петрикiвщини"

25
сЕмЕнчА

Iлона Свгенiвна

представн ик громадськоi
органiзацiТ "Освiтнiй центр .

"Вiдкрите знання"

26

сIглл
Володимир

Аркадiйович

представн и к громадськоТ
органiзацiТ "В iйс ьково-

патрiотичний клуб "Айдар"
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сосслко
Максим

Олександрович

представни к громадськоТ
органiзацiТ

"[-ласнiсть понад усе"

28
ТЛРЛТУШКА

BiKTop Васильович

представник
!н i пропетровськоТ обласноТ

органiзацiТ"Товариства,/-
украТнських офiцерiв"
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29
ФЕдосов

Павло Ва;lерiйович

представник релl гl иноl
органiзацiТ

"Релiгiйна громада мусу лffi
"Вiдродження" у м. fHj4po"
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ЧЕРЕДНIЧЕНКО
олег евгенiйович

-.-'1-'.'-.--/прелстаtsник громадqькоl,/
l

органiзаuiТ
"f,нiпро-Ветеран-99"
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ж
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ЧИКОJIЬБА

Геннадiй
I\4иколайович

п редставн и к .громадс bkol
органlзацll

"fiитячо-юнацький

l
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сгIортивний клуб "Барс"

э/.

tI]лнъко
олексiй

Георгiйович

представни к Благодi йноТ
органiзацiТ "Благодiйний фопдО'Крила Щнiпра" r|

JJ

швлЙко
Сергiй

миколайович

представник Зоря нськоТ
сiльськоТ благодiйноТ

органiзацiТ "Зоря"
Томакiвського району

!Hi пропетровськоТ областi

з4

шЕвчук
Олександр
fiмитрович

представн ик громадськоТ
органiзацiТ "Мiський дитячо-

юнацьки й танцюва_пьно-
спортивний клуб центр

розвитку творчостi О'Артист"

35
ягодкл

Олена Григорiвна

представни к благодi й ноТ
органiзацiТ "МIiжнародн и й

благодiйний фонд
"Максимум"
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