
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.06.2021 № 620/од-2021 

 

 Про затвердження складу громадської ради 

при Одеській обласній державній 

адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 16 Типового положення про громадську раду при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській 

міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній 

адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 03 листопада 2010 року № 996, Положення про громадську раду при 

Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Одеської обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2017 року  

№ 949/А-2017, на підставі протоколу установчих зборів від 26 травня  

2021 року: 

 

1. Затвердити склад громадської ради при Одеській обласній державній 

адміністрації, що додається. 

 

2. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації оприлюднити на вебсайті Одеської обласної 

державної адміністрації склад громадської ради протягом трьох робочих 

днів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

 

 



 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

16 червня 2021 року № 620/од-2021 

 

 СКЛАД 

громадської ради при Одеській обласній 

державній адміністрації 

 

 

Братчук  

Сергій Борисович 

 

- ГО «Чорний тюльпан. Одеса» 

Козловська  

Лариса Олексіївна 

 

- ГО «Інтелектуальний форум» 

Колцун  

Дмитро Леонтійович 

 

- ГО «Методичний центр ГО учасників, 

інвалідів, ветеранів та волонтерів АТО» 

Фют  

Галина Віталіївна 

 

- ГО «Родинний правопросвітницький клуб 

«Одеська мрія» 

Яцеленко  

Андрій Анатолійович 

 

- ГО «Молодіжний фестиваль мистецтв 

«Сергіївські зорі» 

Артеменко  

Олена Геннадіївна 

 

- ГО «Одеська міська рада багатодітних 

сімей» 

Тіщенко  

Олексій Ігорович 

 

- ГО «Одеський клуб «Ротарі» 

Дагер  

Салех Мухамед 

 

- ГО «Міжнародний конгрес із захисту прав 

та свобод громадян «Щит» 

Давтян  

Степан Гургенович 

- ГО «Нова еліта нації - асоціація 

випускників програм з державного 

управління менеджменту та керівників 

проектів» 

 

Пехтеров  

Сергій Леонідович 

 

- Всеукраїнська громадська організація 

«Українська служба порятунку» 

Томашевський  

Володимир Володимирович 

- ГО «Асоціація самоорганізації населення 

міста Одеси» 



Сосновська  

Людмила Борисівна 

- ГО «Міжнародна професійна спілка 

аудиторів» 

 

Тітаренко  

Яна Олександрівна 

 

- ГО «Закон природи» 

Красножон  

Геннадій Петрович 

 

- ГО «Асоціація пляжних видів спорту» 

Варламов  

Сергій Сергійович 

- ГО «Товариство сприяння Збройним 

Силам України та Військово-Морському 

Флоту «Цивільний корпус «Азов» 

 

Уланов  

Олексій Аркадійович 

 

- БО «Одеська родина» 

Клєбанова  

Людмила Геннадіївна 

 

- ГО «Всеукраїнська рада жінок-фермерів» 

Коіка  

Тамара Олександрівна 

 

- ГО «Одеське товариство пенсіонерів» 

Калмакан  

Віра Василівна 

 

- ГО «Одеська обласна рада миру» 

Крупнік  

Андрій Семенович 

 

- ГО «Одеський інститут соціальних 

технологій» 

Балінський  

Владислав Мирославович 

 

- ГО «Зелений лист» 

Кваша  

Богдан Олександрович 

 

- Асоціація «Екологія України» 

Максимович  

Володимир Ярославович 

- ГО «Асоціація сприяння муніципальним 

реформам та захисту прав міської 

громади» 

 

Порічанська  

Світлана Євгенівна 

- Громадська спілка «Бізнес інкубатор груп. 

Україна» 

 

Ярош  

Павло Геннадійович 

- ГО «Ярош «Україна» понад усе» 



Драганов  

Станіслав Сергійович 

- Громадська спілка «Асоціація 

інноваційного розвитку 

домогосподарств!» 

 

Літовко  

Юрій Станіславович 

 

- ГО «Миру та добра» 

Сиротін  

Володимир Миколайович 

 

- ГО «Благодійний фонд ім. О.С. Стурдзи» 

Євдокимов  

Сергій Володимирович 

 

- ГО «Ветеранів та інвалідів АТО «Рапіра» 

Іванов  

Олег Євгенович 

 

- ГО «Одеське міське козацьке товариство 

Чорноморського козацького з’єднання» 

Гордіян  

Валерій Олександрович 

 

- Міжобласна громадська організація 

«Чорноморське козацтво» 

Потоцька  

Ірина Анатоліївна 

 

- Громадська спілка «Консультативна рада 

по дотриманню законодавства» 

Капустін  

Олександр Борисович 

 

- ГО «Європейська спілка адвокатів-

християн» 

Солодських  

Володимир Миколайович 

 

- ГО «Південний оперативний козацький 

округ» 

Ткаченко  

Людмила Михайлівна 

 БФ «Шлях до свободи». 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління комунікацій 

та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації  

 

 

 

Ольга ПОЛТОРАК 

 

 


