
 
 

УК РА Ї Н А 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про склад Координаційної ради 

з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при 

обласній державній адміністрації 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на 

виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»: 

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при обласній державній адміністрації згідно з 

додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, п. 2 розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 01 липня 2016 року № 349 «Про склад 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства 

при обласній державній адміністрації». 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації         В.П. Куліч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 березня 2017 року     м. Чернігів         № 174 

  



Додаток 

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

31 березня 2017 року № 174 

 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при обласній державній адміністрації 

(утворена розпорядженням голови обласної  

державної адміністрації від 01 липня 2016 року № 349) 
 

Романова 

Наталія Андріївна 

заступник голови – керівник апарату 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації, голова Координаційної ради; 

Подорван 

Андрій Федорович 

директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації, заступник голови 

Координаційної ради; 

Мироненко 

Ірина Юріївна 

начальник відділу взаємодії з громадськими 

об’єднаннями управління з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації, секретар Координаційної ради; 

  

Антошин  

Вадим Леонідович 

голова громадська організація «Єдиний 

Чернігів» (за згодою); 

Бойко 

Володимир Миколайович 

директор комунального закладу 

«Чернігівський центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій» (за згодою); 

Висіканець 

Наталія Валеріївна 

менеджер проектів Чернігівської міської 

молодіжної громадської організації 

«Поліський фонд міжнародних та 

регіональних досліджень» (за згодою); 

Воскресенська  

Наталія Віталіївна 

голова правління громадської організації 

«Ініціатива «Активні громадяни» (за згодою); 
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Грозенко  

Ірина Вікторівна 

голова постійної комісії Чернігівської 

обласної ради з питань розвитку і 

реформування місцевого самоврядування, 

децентралізації та європейської інтеграції (за 

згодою); 

Гусак 

Регіна Вікторівна 

депутат Чернігівської міської ради, голова 

правління громадської організації «Міський 

молодіжний центр „Жменя”» (за згодою); 

Демиденко  

Володимир Юрійович 

президент Антикорупційної Громадської 

Спілки «СОВІСТЬ» (за згодою); 

Конопацький  

Микола Анатолійович 

начальник Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

Левочко  

Олександр Володимирович 

директор Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій обласної 

державної адміністрації; 

Лемеш 

Ніна Петрівна  

директор Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

Мойсеєнко 

Анжела Вячеславівна 

голова правління Чернігівського обласного 

відділення Всеукраїнської благодійної 

організації «Всеукраїнська Мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою);  

Москаленко  

Ігор Іванович 

голова Федерації профспілкових організацій 

Чернігівської області, голова Громадської 

ради при обласній державній адміністрації (за 

згодою); 

Пекуровська 

Олена Миколаївна 

віце-президент Чернігівської міської Ліги 

(клубу) ділових і професійних жінок (за 

згодою); 

Пономаренко  

Марія Миколаївна 

голова громадської організації «Асоціація 

садівників, дачників та городників 

м. Чернігова «Мрія» (за згодою); 

Проскуріна 

Наталія Павлівна 

голова правління Чернігівської обласної 

організації Всеукраїнського жіночого 

народно-демократичного об’єднання «Дія» 

(за згодою); 

Пущенко 

Павло Михайлович 

голова Чернігівської міської молодіжної 

громадської організації «Освітній центр 

„Ініціатива”» (за згодою); 
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Русін 

Олег Володимирович  

директор Департаменту соціального захисту 

населення Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

Соболев 

Дмитро Віталійович 

голова громадської організації «Центр 

медико-соціальної та фізичної реабілітації 

інвалідів з порушенням фізичного розвитку 

«Інтеграція» (за згодою); 

Тарасов 

Віктор Володимирович 

депутат Чернігівської міської ради, 

виконавчий директор громадської організації 

«Чернігівський громадський комітет захисту 

прав людини» (за згодою);  

Федорова 

Світлана Віталіївна 

голова правління Чернігівського міського 

громадського об’єднання інвалідів «ШАНС» 

(за згодою); 

Філатова 

Вікторія Олексіївна  

директор Чернігівської обласної благодійної 

організації «Аратта» (за згодою); 

Хардіков 

В’ячеслав В’ячеславович 

заступник начальника Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області – начальник Управління 

державної реєстрації (за згодою);  

Хомик  

Олександра Дмитрівна 

в.о. директора Департаменту економічного 

розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

Черенько 

Ірина Григорівна 

голова правління Чернігівської міської 

молодіжної громадської організації «Центр 

прогресивної молоді “Апельсин”» (за 

згодою);  

Черешко 

Альберт Іванович 
голова ради громадської організації «ЩИТ 

41» (за згодою). 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації     Н.А. Романова 


