
 

 

УКРАЇНА 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
19 квітня 2019 року                       м. Вінниця                            № 308 

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації 

від 07 квітня 2017 року № 256 

 

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

місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від                

03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», на підставі протоколу 

установчих зборів з формування складу громадської ради при обласній 

державній адміністрації від 16 квітня 2019 року, з метою забезпечення участі 

громадян і їх об’єднань в управлінні державними справами, здійснення 

громадського контролю за діяльністю обласної державної адміністрації, 

забезпечення відкритості та прозорості діяльності таких органів, сприяння 

розвитку громадянського суспільства:   

 

        1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 квітня 

2017 року № 256 «Про затвердження складу громадської ради при обласній 

державній адміністрації» такі зміни: 

 

        Затвердити склад громадської ради при обласній державній адміністрації у 

редакції, що додається. 

 

        2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови  облдержадміністрації  Крученюка О.В. 

 

 

Голова обласної державної  

          адміністрації                                                                   В. КОРОВІЙ 

 

 

 

 

 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Розпорядження голови 

                                                                                 облдержадміністрації 

                                                                                 від 07 квітня 2017 року № 256 

                                                                                 (у редакції розпорядження  

                                                                                 голови облдержадміністрації 

                                                                                 від 19 квітня 2019 року № 308) 
 

 

С К Л А Д 

 громадської ради при обласній державній адміністрації 

 

АНПОЛЬСЬКА 

Світлана Володимирівна 
 

– заступник голови Федерації профспілок 

Вінницької області (за згодою) 

БАРДИН 
Михайло Богданович 

– голова правління «Подільського центру прав  

людини» (за згодою) 
 

БЕЗБАХ 
Володимир Григорович 

– голова громадської спілки «Спілка учасників 
спеціального автодорожнього руху» (за 
згодою) 
 

БОНДАРЕНКО 
Сергій Васильович 

– голова правління громадської організації 
«Центр аналізу та розвитку громадських 
комунікацій «Діалог» (за згодою) 
 

ВИСОЦЬКА 
Катерина Іванівна 

– голова правління громадської організації 
«Асоціація музеїв Вінниччини» (за згодою) 

ВОЛОВОДЮК 
Володимир Володимирович 

– голова Ради Крайового товариства «Він-
ницький козацький полк імені Івана Богуна» 
(за згодою) 
 

ГЛУХЕНЬКИЙ 
Сергій Андрійович 

– голова Вінницької обласної організації Това-
риства Червоного Хреста України (за згодою) 
 

ГОЛОВЧЕНКО 

Андрій Григорович 

– голова громадської організації «Спілка 
офіцерів силових структур та інших військо-
вих формувань» (за згодою) 
 

ГОНЧАР 

Олексій Васильович 

– голова Вінницької обласної організації «Союз 
юристів України» (за згодою) 

ДАРМОРОС 

В’ячеслав Едуардович 

– керівник громадської спілки «Вінницька 
обласна об’єднана асоціація перевізників» (за 
згодою) 
 



ІЛЬЇН 

Олександр Олексійович 

– керівник управління місцевого осередку 
Всеукраїнської громадської організації 
«Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань 
боротьби з корупцією та організованою зло-
чинністю у Вінницькій області» (за згодою) 
 

ІСКРА 

Василь Афанасійович 

– голова Асоціації перевізників Вінницького 
району (за згодою) 

КАРОЄВА 

Тетяна Робертівна 

– заступник голови громадської організації  
«Вінницьке об’єднання «ВИБІР» (за згодою) 

КИЧАК 

Валентина Андріївна 

– голова громадської організації «Вінницька 
обласна Рада жінок України» (за згодою) 

КОШЕЛЬНИК  

В’ячеслав Анатолійович 

– голова громадської організації «ТЕРЕН» (за 
згодою) 

КРАВЧЕНКО 

Павло Миколайович 

– голова громадської організації «Подільська 
спадщина» (за згодою) 

КУЗЬМЕНКО 

Зоя Семенівна 

– заступник голови громадської організації 
«Родина Героїв Небесної Сотні» (за згодою) 

КУЛІК  

Людмила Андріївна 

– голова правління Вінницької обласної 
організації Товариства «Знання України» (за 
згодою) 
 

ЛАВРЕНТІЙ 

Олександр Олександрович 

– член громадської організації «Учасників АТО 
та бойових дій в Україні «Патріот Вітчизни» 
(за згодою) 
 

МОВЧАН 

Лариса Володимирівна 

– голова громадської організації «Центр 
розвитку здорової дитини та відповідального 
батьківства «Лелека» (за згодою) 
 

МОРГУНОВА 

Зоя  Петрівна 

– член Вінницької міської організації соці-
ального розвитку та становлення окремих 
мало захищених категорій молоді «Паросток» 
(за згодою) 
 

МУДРАК 

Олександр Васильович 

– голова Вінницької обласної громадської 
організації «Всеукраїнська екологічна ліга» 
(за згодою) 
 

НЕЦЬКІНА 

Людмила  Вікторівна 

– голова правління громадської організації 
молоді з обмеженими фізичними можли-
востями «Гармонія» (за згодою) 



ПАШИНІНА 

Тетяна Семенівна 

– голова громадської організації  «Громадянсь-
кий парламент Поділля» (за згодою) 
 

ПРУДИУС 

Пилип Григорович 

– президент громадської організації «Вінницька 
обласна асоціація ендокринологів» (за 
згодою) 
 

РАТОВА 

Валентина Дмитрівна 

– голова Ради Вінницького обласного відді-
лення Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
(за згодою) 
 

СЕВАСТЬЯНОВА 

Любов Олексіївна 

– голова громадської ветеранської організації 
«Вінницьке обласне товариство політичних 
в’язнів, репресованих та їх дітей» (за згодою) 
 

СИМОНЕНКО 

Олена Юріївна 

– член Вінницької міської молодіжної гро-

мадської організації «Ноктюрн» (за згодою) 

 

СІВОХА 

Надія Валеріївна 

– член громадської організації «Спілка учас-
ників АТО м. Хмільника та Хмільницького 
району» (за згодою) 
 

СЛОБОДЯНЮК 

Олександр Андрійович 

– голова громадської організації «Еко-                   
ВінЕнерго» (за згодою) 

СОКЛАКОВ 

Олександр Валентинович 

– член громадської організації «Самооборона 
майдану Вінниччини» (за згодою) 

СТУДІЛКО 

Алла Вячеславівна 

– голова правління Вінницької обласної 
правозахисної організації «Джерело надії» (за 
згодою) 
 

ТИШКУНЬ 

 Олександр Сергійович 

– член Вінницької обласної асоціації громадян 
хворих цукровим діабетом «Благовіст» (за 
згодою) 
 

ХАРКОВЕНКО 

 Руслана Володимирівна 

– голова правління Вінницької обласної 
громадської організації «Вінницька асоціація 
медиків» (за згодою) 
 

ШПАК-МЕЛЬНИК 

Валентина Харитонівна 

 

– голова громадської організації «Вінницьке 
крайове козацьке молодіжне об’єднання 
«Молода Подільська Січ» (за згодою) 

  

  

_____________________ 

 


