
 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

11 жовтня 2018 року         № 412 

 

Про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції,  

членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, 

які брали участь у проведенні антитерористичної операції 

      

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента України від 05.10.2015 

№ 570/2015 «Про внесення змін до Указу Президента України від 18.03.2015 

№ 150/2015», розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 09.10.2015 № 390 «Про утворення Центру допомоги 

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні 

антитерористичної операції» та з метою забезпечення надання дієвої допомоги 

учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні 

антитерористичної операції ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Утворити Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, 

членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

участь у проведенні антитерористичної операції (далі – Центр) у новому складі 

згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження міського 

голови від 13 листопада 2017 року № 471 «Про Центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної 

операції». 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

Бориспільського міського голови Пасенко Л.В.  

 

 

Голова         А.С. Федорчук 
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Додаток  

до розпорядження голови 

11.10.2018 №  412 

 

Склад  

Центру допомоги учасникам антитерористичної операції,  

членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, 

які брали участь у проведенні антитерористичної операції 

 

Пасенко 

Людмила Василівна 
 

- заступник міського голови, голова 

Центру 

Боднар 

Світлана Валеріївна 
 

- фахівець із соціальної роботи центру 

соціальної підтримки дітей та сімей 

служби у справах дітей та сім’ї, 

секретар Центру 

 

Члени Центру: 

 

Бондаренко 

Наталія Леонідівна 
 

- директор комунального підприємства 

«ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» 

Величко 

Ірина Петрівна  
 

- начальник служби у справах дітей та 

сім’ї міської ради 

Гопанчук 

Дмитро Олександрович 

 

- заступник міського голови 

Горбач  

Роман Ярославович 
 

- військовий комісар Бориспільського 

обֹ’єднаного міського військового 

комісаріату Київської області (за 

згодою) 
 

Григоренко 

Сергій Олексійович 
 

- начальник превентивної діяльності 

Бориспільського міського відділу 

головного управління МВС України в  

Київській області (за згодою) 
 

Даниленко 

Любов Володимирівна 
 

- начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
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Жеба 

Андрій Анатолійович 
 

- голова волонтерської ради при 

виконавчому комітеті Бориспільської 

міської ради (за згодою) 

 

Корнійчук 

Микола Петрович 
  

- перший заступник міського голови 

 

 

Левченко 

Олександр Олександрович 
  

- голова громадської організації 

«Асоціація учасників АТО 

Бориспільщини» (за згодою) 

 

Лосінець 

Дмитро Федорович 

 

- головний спеціаліст управління 

юридично-кадрового забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

 

Нікітюк 

Сергій Анатолійович 
 

- голова громадської організації 

«Територія підтримки – Бориспіль» (за 

згодою) 

 

Павленко 

Тетяна Володимирівна 
 

- начальник управління освіти і науки  

 
 

Передерей 

Людмила Леонідівна 
 

- керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

Петруша 

Тамара Василівна 
 

- начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

 

Поправка 

Олена Анатоліївна 
 

- директор Бориспільської 

міськрайонної філії Київського 

обласного центру зайнятості (за 

згодою) 

 

Сьомак 

Анатолій Васильович 
 

- начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 
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Хоменко 

Алла Григорівна  
 

- начальник відділу землекористування 

виконавчого комітету міської ради 

Черенок  

Євгеній Павлович 

- КНП «Бориспільський міський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» 

 

Чулков 

Олександр Васильович 
 

 

- начальник управління Пенсійного 

фонду України в м. Борисполі та 

Бориспільському районі Київської 

області (за згодою) 

 

Шелухіна 

Ірина Вікторівна  
 

- керівник Центру надання 

адміністративних послуг міста 

Борисполя 

 

Щур  

Олександр Павлович 

 

- головний лікар Бориспільської 

центральної районної лікарні (за 

згодою) 
 

 

Начальник служби  

у справах дітей та сім’ї І.П. Величко 
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