
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14.01.2020 № 26/од-2020 

 

 Про внесення змін у додаток до розпорядження 

голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 08 листопада 2017 року  

№ 1054/А-2017 

 

 

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

адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами та з метою підвищення 

ефективності роботи координаційної ради: 

 

внести зміни у додаток до 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», виклавши 

його у новій редакції (додається). 

 

 

 

Голова  Максим КУЦИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

08.11.2017 № 1054/А-2017 

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

14.01.2020 № 26/од-2020) 

 

 СКЛАД 

координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при 

голові Одеської обласної державної 

адміністрації 

 

 

Куций 

Максим Васильович 

- голова обласної державної адміністрації, 

голова координаційної ради 

 

Свічинський  

Віталій Сергійович 

-  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: 

 

Балінський  

Владислав Мирославович 

-  голова громадської організації «ОДЕСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНИЙ 

ЛИСТ» (за згодою) 

 

Ванаш  

Денис Володимирович 

 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації  

Герасимова  

Тетяна Геннадіївна 

-  голова громадської організації 

«ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ 

«ГРУПА 2 ТРАВНЯ» (за згодою) 

 

Геращенко  

Юрій Євгенович 

-  голова громадської організації 

«ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» (за згодою) 

 



Головко  

Валерій Якович 

-  голова громадської організації 

«ПРАВОЗАХИСНЕ ТОВАРИСТВО 

«СПІВДРУЖНІСТЬ» (за згодою) 

 

Дехтяр 

Валерій Володимирович 

- голова громадської організації 

«ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВЕТЕРАНІВ 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ «НАША ВІЙСЬКОВА 

СПРАВА» (за згодою) 

 

Дімчогло  

Юрій Дмитрович 

-  заступник голови Одеської обласної ради (за 

згодою) 

 

Калашнікова  

Олександра Євгенівна 

- аналітик Всеукраїнської громадської 

організації «АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ» (за 

згодою) 

 

Канар'ян  

Петро Русланович 

- голова громадської організації «ПІВДЕННА 

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА» (за згодою) 

 

Коваль  

Ігор Миколайович 

- ректор Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова (за згодою) 

 

Кондрацький  

Микола Григорович 

- голова громадської організації «БРАТСТВО» 

(за згодою) 

 

Мусієнко 

Денис Володимирович 

 

- керівник апарату обласної державної 

адміністрації 

Нікітін  

Юрій Віталійович 

- член громадської організації «ЗБЕРЕЖЕМО 

ОДЕСУ САМІ» (за згодою) 

 

Ніколаєнко  

Олена Євгенівна 

 

- голова молодіжної громадської організації 

«ФОНД «ЗЛАТА ЛАДА» (за згодою) 

Обнорський  

Геннадій Олександрович 

 

- ректор Одеського національного 

політехнічного університету (за згодою) 

Овечкін  

В'ячеслав Ігорович 

 

- перший заступник голови обласної державної 

адміністрації 



Остапенко  

Олександр Анатолійович 

 

- депутат Одеської обласної ради (за згодою) 

Ротарі  

Олена Анатоліївна 

- голова громадської організації «МИРУ ТА 

ДОБРА» (за згодою) 

 

Сердюк  

Владислав Михайлович 

- голова громадської організації «ПРАВО НА 

САМОЗАХИСТ» (за згодою) 

 

Степаненко  

Сергій Миколайович 

- ректор Одеського державного екологічного 

університету (за згодою) 

 

Стойкова  

Валентина Пилипівна 

- голова благодійного фонду «АГЕНЦІЯ 

РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ПІВДЕННОГО 

РЕГІОНУ», голова благодійної організації 

«МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

ГРОМАД» (за згодою) 

 

Устименко  

Віталій Миколайович 

- голова Одеського обласного відокремленого 

підрозділу громадської організації 

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«АВТОМАЙДАН» (за згодою) 

 

Фют  

Галина Віталіївна 

- голова громадської організації «РОДИННИЙ 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ КЛУБ 

«ОДЕСЬКА МРІЯ» (за згодою) 

 

Швець  

Надія Василівна 

- начальник відділу державної реєстрації 

нормативно-правових актів Південного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Одеса) (за згодою) 

 

Шнайдер  

Сергій Петрович 

- член громадської організації «АКВАТОРІЯ 

ЖИТТЯ» (за згодою). 

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника управління 

 

Сергій СЕНЧА 

 


