
 
УКРАЇНА  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

08.11.2017 № 1054/А-2017 

 

 Про утворення координаційної ради з питань 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства при голові Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

На виконання підпункту 1 пункту 6 Указу Президента України  

від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні», відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою налагодження 

ефективного діалогу та партнерських відносин між органами виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та інститутами громадянського 

суспільства: 
 

1. Утворити координаційну раду з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при голові Одеської обласної державної 

адміністрації у складі згідно з додатком. 
 

2. Затвердити Положення про 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 3 січня 2017 року № 4/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 заступника 

голови – керівника апарату обласної державної адміністрації. 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов 

 



 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

08.11.2017 № 1054/А-2017 

 

 СКЛАД 

координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при 

голові Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

 

Степанов 

Максим Володимирович 

- голова обласної державної адміністрації, 

голова координаційної ради 

 

Терещук 

Олександр Дмитрович 

- перший заступник голови обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

координаційної ради 

 

Сенча 

Сергій Анатолійович 

- тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління комунікацій та 

інформаційної політики обласної державної 

адміністрації, секретар координаційної ради 

 

Члени координаційної ради: 

 

Адзеленко 

Олександр Васильович 

 

- депутат Одеської обласної ради (за згодою) 

Білоус 

Інна Олександрівна 

- благодійний фонд «Маніфест миру» (за 

згодою) 

 

Буратинський 

В’ячеслав Васильович 

- Федерація профспілок Одеської області (за 

згодою) 

 

Висоцький 

Станіслав Олександрович 

- громадська організація «Велике серце» (за 

згодою) 

 

Геращенко 

Юрій Євгенович 

- громадська організація «Екологічний центр 

сталого розвитку» (за згодою) 

 

Гратій 

Денис Вікторович 

- громадська організація «Октава»; Одеська 

регіональна організація Національної спілки 

журналістів України; громадська організація 

«Одеська обласна федерація чарлідингу та 

чирспорту України» (за згодою) 

 

Дімчогло 

Юрій Дмитрович 

- заступник голови Одеської обласної ради  

(за згодою) 



Емельдеш 

Борис Олександрович 

- Всеукраїнська професійна асоціація 

підприємців (за згодою) 

 

Ізотов 

Анатолій Олександрович 

- громадська організація «Наш дім – Одеса» 

(за згодою) 

 

Касим 

В’ячеслав Сергійович 

- товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІАК-інформ» (за згодою) 

 

Коваль 

Ігор Миколайович 

- ректор Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова (за 

згодою) 

 

Колебошин 

Сергій Валерійович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Котов 

Михайло Олександрович 

- громадська спілка «Об’єднання учасників 

антитерористичної операції Одещини» (за 

згодою) 

 

Кудлай 

Віктор Миколаєвич 

- профспілковий комітет товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Промтоварний ринок 7 км» (за згодою) 

 

Мальнев 

Євген Павлович 

- громадська організація «Одеська житлова 

спілка» (за згодою) 

 

Махотін 

Сергій Петрович 

- заступник начальника Головного управління 

Національної поліції України в Одеській 

області (за згодою) 

 

Ніколаєнко 

Олена Євгенівна 

- Всеукраїнська громадська організація «Рада 

багатодітних сімей України «Велика 

родина» (за згодою) 

 

Ножевнікова 

Катерина Юріївна 

- благодійний фонд «Корпорація монстрів» (за 

згодою) 

 

Оборський 

Геннадій Олександрович 

- ректор Одеського національного 

політехнічного університету (за згодою) 

 

Пастерначенко 

ікторія Вікторівна 

- благодійний фонд «Від шпиталю до фронту» 

(за згодою) 

 

Степаненко 

Сергій Миколайович 

- ректор Одеського державного екологічного 

університету (за згодою) 

 

Стойкова 

Валентина Пилипівна 

- благодійний фонд «Агенція розвитку та 

інвестицій південного регіону»; благодійна 

організація «Міжнародний благодійний 



фонд «Ресурсний центр розвитку громад» (за 

згодою) 

 

Стрелі 

Іван Микитович 

- Аграрний союз в Одеській області (за 

згодою) 

 

Судець 

Сергій Володимирович 

- громадська організація «Одеська обласна 

федерація військово-спортивних 

багатоборств» (за згодою) 

 

Тірновєнко 

Аліна-Флора Генріхівна 

- громадська організація «Сімейний центр 

«Пріоритет» (за згодою) 

 

Ткачук 

Ігор Миколайович 

- заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації 

 

Фєтєску 

Анатолій Семенович 

- рада національно-культурних товариств 

Одеської області (за згодою) 

 

Фьодорова 

Тетяна Вікторівна 

- благодійний фонд «Золотий Янгол» (за 

згодою) 

 

Цепколенко 

Кармелла Семенівна 

 

- Асоціація Нової Музики (за згодою) 

Шаталова 

Світлана Миколаївна 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Швець 

Надія Василівна 

- начальник управління реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи 

та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції в 

Одеській області (за згодою) 

 

Шестаков 

Сергій Іванович 

- громадська організація «Одеська обласна 

організація учасників антитерористичної 

операції «Побратими» (за згодою) 

 

Шнайдер 

Сергій Петрович 

- Одеська обласна природоохоронна 

громадська організація «Акваторія життя» 

(за згодою) 

 

 

 

Заступник голови-керівник апарату 

обласної державної адміністрації  

 

І.М.Ткачук 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

08.11.2017 № 1054/А-2017 

 

 ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при 

голові Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

 

1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства (далі – координаційна рада) є дорадчим органом при голові 

Одеської обласної державної 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 2016-2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 (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 2017-2020 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 проектів розпоряджень голови 

облдержадміністрації, які стосуються питань розвитку в Одеській області 

громадянського суспільства, підготовка пропозицій щодо таких проектів; 

6) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, 

спрямованих на залучення представників інститутів громадянського 

суспільства до участі у роботі облдержадміністрації, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, обласної ради. 

 

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 в 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 в 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 підрозділів центральних органів виконавчої влади, науково-

освітніх закладів, а також представників інститутів громадянського 

суспільства, чисельність яких має становити не менше половини складу 

координаційної ради. 

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. 

 

8. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є 

засідання, які проводяться в міру потреби, 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 підписує голова координаційної ради і секретар. 

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 в роботі бланки зі своїм 

найменуванням. 

____________________ 


