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Про затвердження складу Громадськоi ради
учасникiв АнтитерористичноТ операцii
при Iрпiнському MicbKoMy головi

На виконання доручень голови Киiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii, з
метою забезпечення вирiшення проблемних питань, соцiальноi пiдтримки,
адаптацii вiйськовослужбовцiв, учасникiв Антитерористичноi операцii та членiв ix
сiмей, вшанування пам'ятi загиблих та вiйськово-патрiотичного виховання молодi,
керуючись Законом Украiни кПро мiсцеве самоврядуВання в YKpaiHi> та з

урахуванням протоколiв засiдання Громадськоi ради учасникiв Антитерористичноi
операцii при Iрпiнському MicbKoMy головi в' ц 12.06.20l5p. JФ1r,26,06.2015р. N 2 та
|7 .07 .2015р. J\ЪЗ:

1. Затвердити склад ГромадськоТ ради учасникiв Антитерористичноi операцii при
Iрпiнському MicbKoMy головi :

Голова Грол,tаdськоi'раdu - Тарасюк Олександр Борисович
Секреmар Громаdськоi'раdu - Нiколенко Олена Анатолiiвна

З а с mу пн uкu zо л о в u по н апр stлlка-п,t :

з правовuх (земельно-кварmuрнuх) пumань - Марущак Наталiя BiKTopiBHa
з соцiальнt,tх пumань - Бей Артур Анатолiйович

з в iЙс ько в о -паmр iоmuчн о 2о Btlxo в ання - Головенко Антон Анатолiйович
Членu Гролtаd cbKol' раdu :

Вimюк €Bzetliй ВолоDлtмллровuч - учасник АТО (в/ч 0849) -7aHyda Мuкола Мuколайов.tч - учасник АТО (вlч 0624-вlч 2950)
KpaB,tyK Олексалtdр ОлексанDровuч - учасник АТО (25 батальйон)

Мельнuк Люdлtшlа Мuколаtвна - дру)|<ина учасника АТО
Мuхайлов Вiкпtор ОлексанDровuч - учасник АТО (72 бригада)

Моmренко Васшlь Пеmровul, - учасник АТО (72 бригала)
Муквuч Cepziit Пеmровuч - учасник АТО (72 бригада)

Овdiй Юрiй Мuколайовuч - учасник АТО (в/ч 0415)
Омельченко Косmянmuн Вiкmоровиt, - учасник АТО

Пшенuшtttок Izop Анаmолiйовлллt - учасник АТО
Холluч Боzdон Юрiйовutr - учасник АТО (72 бригада)

2. ВiддiлУ iнформацiйного забезпечення повiдомити громадськiсть через
ОфiЦiйний веб-сайт MicbKoT ради, забезпечити ,висвiтлення в газетi <Iрпiнський
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В.А. Карплюкмiський голова


