
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

27.10.2021 № 1086/од-2021 

 

 Про утворення Регіональної координаційної 

ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при голові 

Одеської обласної державної адміністрації 

 

 

На виконання підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України  

від 27 вересня 2021 року №487/2021 «Про Національну стратегію сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки», 

відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», з метою налагодження партнерської 

взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та 

інститутами громадянського суспільства: 

 

1. Утворити Регіональну координаційну раду з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації у складі згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про регіональну координаційну раду з питань 

сприяння розвитку громадянського суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації (додається). 

 

3.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 08 листопада 2017 року 

№1054/А-2017 «Про утворення координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації». 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 



 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

27 жовтня 2021 року № 1086/од-2021 

 

 СКЛАД 

Регіональної координаційної ради з питань 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ  

Сергій Рафаїлович 

- голова обласної державної адміністрації, 

голова координаційної ради 

 

ДІДЕНКО  

Григорій Віталійович 

- голова Одеської обласної ради, заступник 

голови координаційної ради (за згодою) 

 

ЛЕГЕЗА  

Анжеліка Рафаелівна 

- начальник управління комунікацій та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації, секретар 

координаційної ради 

 

Члени координаційної ради: 

 

АФАНАСЬЄВА 

Таміла Володимирівна 

- депутат Одеської обласної ради (за 

згодою) 

 

БАБОВ 

Костянтин Дмитрович 

- директор Українського науково-дослідного 

інституту медичної реабілітації та 

курортології Міністерства охорони 

здоров’я України, професор, доктор 

медичних наук (за згодою) 

БАЙДЮК 

Сергій Васильович 

- начальник Головного управління 

Держпраці в Одеській області (за згодою) 

 

БРАТЧУК  

Сергій Борисович 

- голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН. ОДЕСА», голова 

громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації (за згодою) 

 



БУРКИНСЬКИЙ 

Борис Володимирович 

- директор Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН 

України, академік НАН України, 

професор, доктор економічних наук (за 

згодою) 

 

БУРЯЧЕНКО  

Анатолій Миколайович 

- заступник начальника Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції в Одеській області (за згодою) 

ГАЦЕНКО 

Сергій Володимирович 

- директор Одеського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

 

ВОЛОШЕНКОВ  

Борис Олексійович 

- перший заступник голови обласної 

державної адміністрації, член 

координаційної ради 

 

БУРАТИНСЬКИЙ 

В’ячеслав Васильович 

- голова ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ 

СПІЛОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (за 

згодою) 

 

ГОЙ  

Костянтин Геннадійович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

ДАВТЯН  

Степан Гургенович 

 

- голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«НОВА ЕЛІТА НАЦІЇ» АСОЦІАЦІЯ 

ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМ З 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТУ 

ТА КЕРІВНИКІВ ПРОЕКТІВ», член 

громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації (за згодою) 

 

ДУДІН 

Тимофій Миколайович 

- начальник Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (за 

згодою) 

 

ЄРМАКОВА  

Ольга Анатоліївна 

- старший науковий співробітник Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, професор, 

доктор економічних наук (за згодою) 

 



ЖУРАВЕЛЬ 

Костянтин Петрович 

 

- голова СПІЛКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 

«ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 

РОБОТОДАВЦІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

(за згодою) 

 

ІЖА  

Микола Михайлович 

- директор Одеського регіонального 

інституту державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України (за 

згодою) 

КАЛАШНІКОВА 

Олександра Євгенівна 

- аналітик ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ» ( за 

згодою) 

 

КОВАЛЬОВ 

Анатолій Іванович 

- ректор Одеського національного 

економічного університету, професор, 

доктор економічних наук (за згодою) 

 

КОЙКА  

Тамара Олександрівна 

- член ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО 

ПЕНСІОНЕРІВ», член громадської ради 

при Одеській обласній державній 

адміністрації (за згодою) 

 

КОЛЬЦОВ 

Віталій Михайлович 

- начальник Одеського обласного відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів (за 

згодою) 

 

КОТВИЦЬКА 

Людмила Едуардівна 

- начальник Головного управління 

статистики в Одеській області (за згодою) 

 

КРУПНИК  

Андрій Семенович 

- голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ», член громадської ради 

при Одеській обласній державній 

адміністрації (за згодою) 

 

МУРАТОВ  

Олег Михайлович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 



НІКУЛ 

Андрій Вікторович 

- депутат Одеської обласної ради (за 

згодою) 

 

НОЖЕВНІКОВА 

Катерина Юріївна 

- голова БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 

«КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ» (за згодою) 

 

ОБОРСЬКИЙ  

Геннадій Олександрович  

- ректор Державного університету «Одеська 

політехніка» (за згодою) 

 

ПІДГАЙНИЙ  

Сергій Григорович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

ПОРІЧАНСЬКА  

Світлана Євгенівна 

- член ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «БІЗНЕС 

ІНКУБАТОР ГРУП. УКРАЇНА», секретар 

громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації (за згодою) 

 

РАДУКАН 

Афанасій Петрович 

- голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА 

ВЕТЕРАНІВ ІНВАЛІДІВ АФГАНІСТАНУ 

(ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)», 

голова регіональної Консультативної ради 

у справах ветеранів війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників України (за згодою) 

 

САЛАБАЙ 

Олександр Васильович 

 представник Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення в 

Одеській області (за згодою) 

 

СЕМІКОП  

Тетяна Євгеніївна 

 голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «ВІРА, НАДІЯ, 

ЛЮБОВ» (за згодою) 

 

СТЕПАНЕНКО  

Сергій Миколайович 

- ректор Одеського державного 

екологічного університету, голова ради 

ректорів вищих навчальних закладів 

Одеської області (за згодою) 

 

СТОРОЖУК 

Микола Миколайович 

 начальник відділу в Одеській області 

Міністерства у справах ветеранів України 

(за згодою) 

 



 

 

Начальник управління комунікацій та 

інформаційної політики обласної 

державної адміністрації 

 

 

Анжеліка ЛЕГЕЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАБРИКАНТ  

Світлана Самуілівна 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації  

 

ХУМАРОВА  

Ніна Іполитівна 

- вчений секретар Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН 

України, професор, доктор економічних 

наук (за згодою) 

  

ШЕСТАКОВА 

Юлія Дмитрівна 

 

- депутат Одеської обласної ради (за 

згодою) 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

27 жовтня 2021 року № 1086/од-2021 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про Регіональну координаційну раду з питань 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

 

1. Регіональна координаційна рада з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства (далі – координаційна рада) є дорадчим органом 

при Одеській обласній державній адміністрації (далі – 

облдержадміністрація). 

 

2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими актами 

законодавства, а також цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями координаційної ради є: 

1) напрацювання та внесення на розгляд голови облдержадміністрації 

пропозицій стосовно: 

сприяння налагодженню ефективного діалогу, партнерських відносин 

та конструктивної взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства на обласному 

рівні, у тому числі щодо впровадження Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 27.09.2021 № 487/2021 (далі –

Стратегія); 

формування сприятливого середовища для посилення ролі 

громадянського суспільства, залучення потенціалу його інститутів до 

процесів формування та реалізації державної, регіональної політики, 

вирішення питань місцевого значення, механізмів сприяння розвитку в 

Одеській області громадянського суспільства на основі принципів Стратегії;  

2) участь у розробленні Регіональної цільової програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2021-2026 роки 

(далі – Програма); 

3) здійснення методичного забезпечення, моніторингу та оцінки 

реалізації Програми, визначення критеріїв оцінки ефективності та 

індикаторів її реалізації, які розробляються із залученням науково-освітніх 



закладів, недержавних аналітичних центрів та незалежних експертів, 

підготовка пропозицій щодо актуалізації положень Програми;  

4) участь у розробленні, громадському обговоренні щорічних обласних 

планів заходів щодо реалізації Стратегії; 

5) підготовка, розгляд проєктів розпоряджень голови 

облдержадміністрації, які стосуються питань розвитку в Одеській області 

громадянського суспільства, підготовка пропозицій щодо таких проєктів; 

6) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, 

розповсюдженні інформаційних матеріалів спрямованих на залучення 

представників інститутів громадянського суспільства у вирішенні соціально - 

економічного розвитку області, у громадському контролі, моніторингу та 

оцінці якості надання суспільно значущих послуг за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; 

7) участь у поширенні позитивного досвіду та продовженні і 

впровадженні новітніх форм співпраці інститутів громадянського суспільства 

з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 

підприємницької діяльності для реалізації суспільно корисних проєктів; 

8) участь у налагодженні інформування про дієві механізми 

міжсекторальної співпраці на всіх рівнях, можливості отримання державної 

підтримки інститутами громадянського суспільства шляхом розповсюдження 

відповідних інформаційних матеріалів, проведення інформаційних заходів. 

 

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має 

право в установленому порядку: 

1) запитувати та одержувати від структурних підрозділів 

облдержадміністрації, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань 

необхідні інформацію, документи і матеріали; 

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих 

питань керівників і представників структурних підрозділів 

облдержадміністрації, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а 

також експертів; 

3) утворювати експертні та робочі групи для опрацювання окремих 

питань, що належать до компетенції координаційної ради; 

4) залучати у разі потреби до опрацювання окремих питань 

представників структурних підрозділів облдержадміністрації, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських 

об’єднань, а також експертів, учених, фахівців; 

5) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, 

«круглих столів», дискусій, нарад з питань, віднесених до відання 

координаційної ради. 

 



5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами, 

утвореними головою облдержадміністрації, а також структурними 

підрозділами облдержадміністрації, іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування, науково-освітніми закладами, підприємствами, 

науковими та іншими установами, організаціями, громадськими 

об’єднаннями. 

 

6. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та інших членів координаційної ради, які беруть участь у її роботі 

на громадських засадах. 

Склад координаційної ради формується з представників 

облдержадміністрації, депутатів обласної ради, представників 

територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, а 

також на паритетних засадах - представників інститутів громадянського 

суспільства, міжнародних організацій, наукових установ, експертів.  

Персональний склад координаційної ради затверджує голова 

облдержадміністрації. 

 

7. Голова координаційної ради: 

1) організовує діяльність координаційної ради, визначає порядок її 

роботи та головує на її засіданнях; 

2) скликає засідання координаційної ради, забезпечує підготовку з 

урахуванням пропозицій членів координаційної ради, державних органів, 

органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства 

планів роботи координаційної ради, питань порядку денного та матеріалів до 

її засідань; 

3) здійснює моніторинг стану реалізації рішень координаційної ради; 

4) представляє координаційну раду у відносинах з іншими 

допоміжними органами, утвореними головою облдержадміністрації, 

державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями. 

У разі відсутності голови координаційної ради його обов’язки виконує 

заступник голови. У разі відсутності голови та заступника голови 

головуючий обирається на засіданні ради. 

 

8. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є 

засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

квартал. Засідання координаційної ради є правомочним у разі присутності на 

ньому більше половини від її складу.  

 

9. Засідання координаційної ради є відкритими і гласними.  



Відкритість засідань координаційної ради забезпечується шляхом 

створення умов для присутності на них представників засобів масової 

інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність 

координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті 

облдержадміністрації. 

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою 

діяльність. 

 

10. Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів координаційної ради та оформлюються 

протоколом, який підписується головуючим координаційної ради та 

секретарем. 

Рішення координаційної ради можуть надсилатися для розгляду 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. 

У разі необхідності рішення координаційної ради реалізуються шляхом 

видання в установленому порядку розпоряджень голови 

облдержадміністрації. 

 

11. Інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності 

координаційної ради здійснюється утвореними нею експертними та 

робочими групами, організаційно-технічне та інше забезпечення – 

управлінням комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації. 

 

12. Координаційна рада використовує у роботі бланки зі своїм 

найменуванням. 

___________________ 


