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Розподіл обов’язків (сфера відповідальності) 

 

 

1 ГО «Правий сектор Оболоні» 

Відповідальна особа: Павленко Ігор Володимирович 

Сфера відповідальності: 

- Торговельні центри: Сільпо, Велика кишеня, Фора, Ашан, Екомаркет, Метро, Дрім Таун 

- Агропромислові ярмарки вихідного дня 

- Банківські установи Оболонського району 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

2 ГО «Громадська варта Оболоні» 

Відповідальна особа: Макарчук Володимир Васильович 

Сфера відповідальності: 

- Торговельні центри: Вест лайн та інші 

- Гаряча лінія КРВО Оболонського району 

- АЗС Оболонського району 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

3 ГО «Товариство сприяння ЗСУ та військово-морського флоту України АЗОВ»  

Відповідальна особа: Полуніна Вікторія Вікторовна 

Сфера відповідальності: 

- Координація дій з Оболонським районним управлінням МВС 

- Координація дій з ДФС Оболонського району 

- Координація дій з прокуратурою Оболонського району 

- Секретаріат КРВО 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

4 БО «Ветеран-1» 

Відповідальна особа: Маматов Олександр Леонідович 

- Координація дій з Мінсоцполітики 

- Координація дій з військовим комісаріатом Оболонського району 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

5 ГО «Спілка ветеранів Афганістану» 

Відповідальна особа: Марченко Вадим Михайлович 

- Координація з військовим комісаріатом Оболонського району 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83&ei=mjoZVcDAIMnsO9ChgeAO&psig=AFQjCNEeFAIfBsD5utQxFMGl0jwLUzZKkg&ust=1427803162620227
mailto:krvobolon@gmail.com


 

6 ГО «Організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій Оболонського 

району м. Києва» 

Відповідальна особа: Поповкін Петро Олександрович 

- Координація з військовим комісаріатом Оболонського району 

- Координація дій з дитячими будинками Оболонського району 

- Координація дій з водоканалом Оболонського району 

- Координація дій з хлібозаводом № 10 

- Координація дій зі школами Оболонського району 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

7 ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод» 

Відповідальна особа: Пойда Олександр Миколайович 

- Відрядження в зону проведення АТО 

- Координація дій КРВО з комбатами АТО  

- Нова пошта «Гуманітарна допомога» 

- «Спарта» 

- Волонтерство (сітки, кікімори) 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

8 ГО «Патріотичний альянс» 

Відповідальна особа: Ремез Володимир Іванович 

- Співпраця з торговельними ринками Оболонського району 

- Співпраця з промисловими підприємствами Оболонського району 

- Співпраця з ФОП Оболонського району 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

9 ГО «Наша Оболонь» 

Відповідальна особа: Гончарук Василь Віталійович 

- Організація роботи веб-сайту КРВО 

- Організація роботи соціальних сторінок КРВО 

- Проведення соціально-культурних заходів в Оболонському районі 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

10 ГО «Волонтери Оболоні» 

Відповідальна особа: Галаджи Олексій Олександрович 

- Психологічна реабілітація учасників в АТО 

- Психологічна реабілітація переселенців з АТО 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

11 ГО «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО» 

Відповідальна особа: Ткаліч Тарас Анатолійович 

- Координація дій з комбатами АТО 

- Координація дій з військовим комісаріатом Оболонського району 

- Організація роботи з ветеранами АТО 

- Програма по забезпеченню пальним для відрядження в зону АТО 

- Патрулювання вулиць для забезпечення громадського порядку та виявлення псевдоволонтерів. 

 

 

 Голова Координаційної 

 Ради                   Шуплик В. М. 
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