
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

15.05.2019   м. Дніпро   № Р-287/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про внесення змін до 

розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 05 листопада 2018 року 

№ Р-695/0/3-18 

 

 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”,  

Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 “Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні”, у зв’язку з кадровими 

змінами: 

 

 1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації               

від 05 листопада 2018 року № Р-695/0/3-18 “Про створення Координаційної 

ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації”, виклавши додаток (склад Координаційної 

ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації) у новій редакції, що додається. 

  

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації 

Батуру Д.І. 

 

Голова облдержадміністрації                              В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 
 



 
 

Додаток  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації  

від 05.11.2018 № Р-695/0/3-18 

(у редакції розпорядження  

голови облдержадміністрації 

15.05.2019 № Р-287/0/3-19) 

 

 

 

СКЛАД 

Координаційної ради сприяння розвитку 

громадянського суспільства при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації 
 

БАТУРА 
Дмитро Ігорович 

заступник голови облдержадміністрації, 
співголова ради 
 

КОЛОХІНА 
Анна Сергіївна  

голова правління громадської організації 
“Дніпровський центр соціальних 
досліджень”, співголова ради (за згодою) 
 

БРЕЖНЄВА 
Тетяна Вікторівна 

начальник відділу розвитку громадянського 
суспільства управління з питань внутрішньої 
політики департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, секретар ради 
 

АНДРЕЄВ 
Олексій Миколайович 

голова Дніпропетровської обласної 
громадської організації “Дніпропетровський 
координаційно-експертний центр з питань 
регуляторної політики” (за згодою) 
 

БАБИЧ 
Лариса Ігорівна 

голова правління громадської організації 
“Регіональна асоціація пацієнтів” (за згодою) 
 

БОЛЬШЕШАПОВ  
Олег Володимирович 

начальник юридичного управління  
облдержадміністрації  
 

БУДЯК  
Наталія Юріївна 

директор департаменту охорони  
здоров’я облдержадміністрації 
 

ВАСИЛЕНКО 
Наталія Іванівна 

голова правління громадської організації 
“Асоціація творчої освіти “Дивосвіт”  
(за згодою) 



 
 

 Продовження додатка 

 

ВИНАР 
Ростислав Любомирович 

координатор відокремленого підрозділу 
громадської організації “Державницька 
ініціатива Яроша” у Дніпропетровській 
області (за згодою) 
 

ВІЗИР 
Віктор Миколайович 

начальник служби у справах дітей  
облдержадміністрації 
 

ГОНЧАРЕНКО 
Віктор Анатолійович 

представник громадської організації 
“Дніпропетровськ” (за згодою) 
 

ДАНЧУК 
Олена Степанівна 

голова правління громадської організації 
“Академія соціальних досліджень”  
(за згодою) 
 

ДРЕМЛЮГА 
Іван Євгенович 

голова громадської організації “Дніпровське 
товариство політичних в’язнів і 
репресованих” (за згодою) 
 

ЗАХАРОВ 
Олег Володимирович 

представник Синельниківського 
міськрайонного благодійного фонду “ЗОВ 
СЕРЦЯ” (за згодою) 
 

КАБАНЮК 
Ігор Миколайович 
 

голова правління громадської організації 
“Дніпро-місто патріотів” (за згодою) 

КАРЕЛЬСЬКА 
Тетяна Семенівна 
 

директор громадської організації “Центр 
підтримки громадських і культурних 
ініціатив “Тамариск” (за згодою) 
 

КЛАДІЄВА 
Тетяна Володимирівна 

директор громадської  організації  
“Дніпровські гуманітарні ініціативи”  
(за згодою) 
 

КОЛОМОЄЦЬ  
Андрій Вікторович 

директор департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
 

КРИШЕНЬ 
Олена Вікторівна 

директор департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
 

ЛЮЧКОВ 
Ігор Анатолійович 

голова громадської організації “Асоціація 
представників органів самоорганізації 
населення” (за згодою) 



 
 

 Продовження додатка 
 

МАЛАСАЙ 

Віталій Миколайович 

директор департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації  

 

МАНЬКОВСЬКИЙ 

Леонід Костянтинович 

начальник Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській 

області (за згодою) 

 

НАЧОВНИЙ  

Іван Ілліч 

голова правління громадської спілки 

“Дніпропетровська обласна асоціація 

об’єднань учасників АТО” (за згодою) 
 

ПЕГУШИН 

Павло Іванович 

 

голова Дніпропетровської обласної 

громадської організації “Асоціація 

Промисловців та Аграріїв” (за згодою) 

 

ПЕРШИНА  

Наталія Геннадіївна  

начальник управління культури, 

національностей і релігій 

облдержадміністрації 

 

ПОЛТОРАЦЬКИЙ  

Олексій Володимирович  

директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

ПСАРЬОВ  

Олексій Сергійович 

виконуючий обов’язки директора 

департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації 
 

ПШЕНИЧНИКОВ  

Олександр Петрович  

начальник управління молоді і спорту 

облдержадміністрації 
 

РАКША 

Олександр Віталійович 

начальник управління зовнішньоекономічної 

діяльності облдержадміністрації 
 

САВІНА 

Владислава Анатоліївна 

голова громадської організації “Інститут 

розвитку територіальних громад”  

(за згодою) 
 

САВРАН 

Роман Валерійович 

представник всеукраїнської громадської 

організації “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ” (за згодою) 
 

СВИРИДЕНКО 

Сергій Михайлович 

представник громадської організації 

“Військово-патріотичний клуб “Айдар”  

(за згодою) 



 
 

 Продовження додатка 

 

СЕМЕНОВ 

Максим Вікторович 

голова спілки громадських об’єднань 

“Дніпропетровська асоціація екстремальних 

видів спорту” (за згодою) 

 

СТРІЛЕЦЬ  

Руслан Олександрович 

директор департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

 

ТУРОВСЬКА 

Ірина Львівна 

депутат Дніпропетровської обласної ради 

(за згодою) 

 

УДОВИЦЬКИЙ  

Вадим Олексійович 

начальник управління агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

ФЕДОРЧУК  

Ірина Юріївна 

начальник управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної 

роботи облдержадміністрації  

 
 

ШЕЛУДЬКО 

Катерина Валеріївна 

представник громадської організації 

“Пацієнти за життя” (за згодою) 

 

ШУЛІКА 

Наталія Валеріївна 

начальник управління з питань учасників 

АТО облдержадміністрації 

 

 

 

 

Директор департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації              В.М.МАЛАСАЙ 


