16.05.2016

№

232

Про утворення ради сприяння
розвитку громадянського
суспільства при обласній
державній адміністрації
Відповідно до статті 6, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації“, підпункту 1 пункту 6 Указу Президента
України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 „Про сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні“:
1. Утворити раду сприяння розвитку громадянського суспільства
при обласній державній адміністрації (далі – рада) та затвердити її склад,
що додається.
2. Установити, що основним завданням ради є:
забезпечення участі громадянського суспільства в питаннях
впровадження державної політики та системних заходів, спрямованих
на реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016–2020 роки (далі – Стратегія);
сприяння налагодженню конструктивної взаємодії державних органів,
органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
формування
сприятливого
середовища
для
посилення
ролі
громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до процесів
здійснення державної та регіональної політики, вирішення питань місцевого
значення;
сприяння проведенню громадських обговорень, конференцій, круглих
столів з питань розвитку громадянського суспільства, забезпечення
та захисту прав і свобод людини, вивчення громадської думки з питань,
віднесених до завдань ради;
розгляд проектів нормативно-правових актів, які стосуються питань
розвитку громадянського суспільства, та підготовка пропозицій щодо таких
проектів;
підготовка на основі стратегічних напрямів реалізації Стратегії
та з урахуванням пропозицій державних органів виконавчої влади та інститутів
громадянського суспільства щорічних проектів планів заходів щодо виконання
Стратегії;
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впровадження європейських підходів до питань делегування інститутам
громадянського суспільства окремих функцій держави щодо реалізації
державної політики в гуманітарній та соціальній сферах;
налагодження співпраці з міжнародними організаціями громадянського
суспільства з питань, віднесених до відання ради.
У своїй діяльності з процедурних питань рада керується Примірним
положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший
допоміжний орган обласної державної адміністрації, затвердженим
розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.10.2009 № 285
„Про допоміжні органи облдержадміністрації“, та припиняє свою діяльність
за розпорядженням обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови – керівника апарату обласної державної адміністрації Овчаренка С. М.
та управління культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної
адміністрації.

Голова

Ю. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
16.05.2016
№ 232
СКЛАД
ради сприяння розвитку громадянського суспільства
при обласній державній адміністрації
ОВЧАРЕНКО
Сергій Миколайович

– заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації, голова ради

ОСТРОВСЬКИЙ
Олег Анатолійович

– начальник
управління
культури
та взаємозв’язків з громадськістю обласної
державної адміністрації, заступник голови
ради

ОВЧАРОВА
Тетяна Миколаївна

– головний
спеціаліст
відділу
зв’язків
з
об’єднаннями
громадян
управління
внутрішньої
політики
Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій
з
громадськістю
обласної
державної
адміністрації, секретар ради
Члени ради:

БАБІЧЕНКО
Світлана Володимирівна

– начальник
бюджетного
управління
Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації

БІЛОУС
Надія Василівна

– головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ та
громадськістю
Головного
управління
Держгеокадастру у області (за згодою)

БОТНАР
Юрій Андрійович

– керівник депутатської фракції політичної
партії Всеукраїнське об’єднання „Свобода”
обласної ради (за згодою)

БУЧКОВСЬКА
Алла Вікторівна

– голова Черкаського обласного відділення
Дитячого Фонду України (за згодою)

ГАЙОВИЧ
Вадим Юрійович

– представник
депутатської
фракції
Радикальної Партії Олега Ляшка обласної
ради (за згодою)
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ГЛЄБОВ
Євген Миколайович

– виконавчий директор громадської спілки
„Агенція підтримки підприємництва та
інвестицій“ (за згодою)

ГОНЧАР
Сергій Миколайович

– голова обласного благодійного
„Паритет“ (за згодою)

ГРИЩЕНКО
Дмитро Сергійович

– начальник сектору комунікації Головного
управління Національної поліції в області
(за згодою)

ГУСЬКОВА
Маргарита Миколаївна

– начальник відділу планування розвитку
територій управління планування розвитку
територій
Департаменту
регіонального
розвитку обласної державної адміністрації

ДАЦИК
Юлія Михайлівна

– голова громадської організації „Відродження
сімейних цінностей“ (за згодою)

ДИВНИЧ
Микола Петрович

– член депутатської фракції Політичної партії
Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина“
обласної ради (за згодою)

ДРОВНІКОВ
Вадим Васильович

– волонтер,
представник
ВІДДІЛЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО
БЛАГОДІЙНОГО
ФОНДУ „ХРИСТОС ДЛЯ ВСІХ МІСТ“
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (за згодою)

ЗВЯГІНЦЕВА
Олена Миколаївна

– начальник управління екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Максим Васильович

– начальник управління у справах сім’ї, молоді
та спорту обласної державної адміністрації

КАСЯН
Тетяна Віталіївна

– заступник
директора
Департаменту
–
начальник управління соціального захисту
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Департаменту
соціального
захисту населення обласної державної
адміністрації

КЕРЕЙ
В’ячеслав Іванович

– голова громадської організації „Черкаське
регіональне
антикорупційне
бюро“
(за згодою)

фонду
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КОВАЛЕНКО
Олександр Анатолійович

– член депутатської фракції Політичної партії
Всеукраїнське об’єднання „ЧЕРКАЩАНИ“
обласної ради (за згодою)

МАЙОРОВ
Даниїл Андрійович

– представник Черкаської міської молодіжної
організації „Станиця Черкаси Пласту –
Національної скаутської організації України“
(за згодою)

МАКУХА
Марина Василівна

– представник
обласної
організації
Всеукраїнського
громадського
осередку
„Громадська мережа ОПОРА“ (за згодою)

МАРГАРЯН
Аракся Дерениківна

– член
депутатської
фракції
Партії
„Відродження” обласної ради (за згодою)

МИХЛИК
Максим Миколайович

– голова правління Черкаської обласної
організації Комітету виборців України
(за згодою)

НАЙДАН
Олег Володимирович

– заступник начальника управління – начальник
відділу
організації
надання
медичної
допомоги
дорослому
населенню,
бухгалтерського обліку та кадрової роботи
управління охорони здоров’я обласної
державної адміністрації

ОСТАПЕНКО
Олег Григорович

– член правління Черкаської міської спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнівінтернаціоналістів) (за згодою)

ПАВЛЮК
Олександр Іванович

– заступник голови громадської організації
„Союз учасників бойових дій, ветеранів
військової служби та правоохоронних органів
Черкаської області“ (за згодою)

ПАРАМОНОВ
Віктор Володимирович

– член депутатської фракції ПАРТІЇ ”БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА ”СОЛІДАРНІСТЬ“
обласної ради (за згодою)

ПРОГНІМАК
Яків Іванович

– голова
громадської організації
„Фонд
розвитку „Шевченків край“ (за згодою)
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РЕКУН
Анатолій Іванович

– директор Черкаської обласної громадської
організації
„Ресурсний
центр
АНГО“
(за згодою)

РИБЧЕНКО
Олександр Володимирович

– керівник
депутатської
ветеранів
Афганістану
(за згодою)

СЕГЕДА
Андрій Віталійович

– керівник депутатської фракції політичної
партії
„УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ – УКРОП“ обласної ради
(за згодою)

СІМУШІНА
Оксана Іванівна

– заступник начальника управління освіти
і науки обласної державної адміністрації

СКАЛЬКО
Олег Іванович

– голова
громадської
організації
„САМООБОРОНА
МАЙДАНУ
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ“ (за згодою)

СЛИНЬКО
Сергій Володимирович

– голова правління Черкаської обласної
благодійної фундації „Паритет“ (за згодою)

ТИМОШЕНКО
Олександр Іванович

– представник
громадської
„Наш батальйон“ (за згодою)

ФЕДОРЯКА
Галина Володимирівна

– представник Черкаського обласного відділу
Союзу Українок (за згодою)

ФЕОФІЛОВА
Вікторія Віталіївна

– голова коаліції молодіжних громадських
організацій „Молода Черкащина“ (за згодою)

ФОМІНА
Наталія Максимівна

– голова Черкаської обласної організація
„Всеукраїнська екологічна ліга“ (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Олег Миколайович

– керівник громадської організації „Агенція
регіональної підтримки підприємництва та
інвестицій“ (за згодою)

ЧАБАН
Світлана Олександрівна

– начальник
відділу
реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального
управління
юстиції
у
області
(за згодою)

ШМИГОЛЬ
Сергій Олегович

– голова Черкаської обласної організації
Національного
молодіжного
центру
„Екологічні ініціативи“ (за згодою)

фракції
Партії
обласної
ради

організації
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ЯКОВЕНКО
Сергій Григорович

– голова
громадської
організації
„Автомайдан-Черкаси“ (за згодою)

Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

