
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

07.11.2018 № 1290/А-2018 

 

 Про внесення змін у додаток до 

розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 17 жовтня  

2018 року № 1179/А-2018 

 

 

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

адміністрації», у зв’язку зі структурними та кадровими змінами:  

 

внести зміни у додаток до розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 17 жовтня 2018 року № 1179/А-2018 «Про 

організацію проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році», виклавши 

його у новій редакції (додається). 

 

 

Виконуючий обов’язки голови  

обласної державної адміністрації  

 

С.В.Колебошин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030966.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030966.html


 Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

17.10.2018 № 1179/А-2018 

(у редакції розпорядження 

виконуючого обов’язки голови 

обласної державної адміністрації  

07.11.2018 № 1290/А-2018) 

 

 Склад 

конкурсної комісії 

 

 

Свічинський  

Віталій Сергійович 

 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації (питання соціальної сфери та 

суспільної комунікації), голова комісії 

 

Коваленко 

Лілія Валентинівна 

 

- директор Департаменту соціальної та 

сімейної політики облдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

 

Білик 

Юлія Анатоліївна 

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з 

питань персоналу та правової роботи 

Департаменту соціальної та сімейної політики 

облдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени конкурсної комісії: 

 

Акімова 

Людмила Степанівна 

 

- регіональний представник фонду 

народонаселення ООН в Україні, радник 

голови Одеської обласної державної 

адміністрації (поза штатом) (за згодою) 

 

Албул 

Олена Костянтинівна 

 

- заступник директора Департаменту - 

начальник управління фінансово - 

господарського забезпечення Департаменту 

соціальної та сімейної політики 

облдержадміністрації 

 

Безверхнюк  

Тетяна Миколаївна 

 

- завідувач кафедри управління проектами 

Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові 

України (за згодою) 



Бойко  

Анатолій Михайлович 

 

- голова Одеської обласної організації 

Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Комітет виборців України» (за згодою) 

 

Кручиніна  

Наталія Володимирівна 

 

- керівник центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції при обласній 

державній адміністрації (за згодою)  

 

Крупник  

Андрій Семенович 

- доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування Одеського 

регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, 

директор громадської організації «Одеський 

інститут соціальних технологій», заступник 

голови Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення» (за згодою) 

 

Назарчук  

Сергій Леонідович 

 

- голова громадської організації «Одеська 

агенція регіонального розвитку» (за згодою) 

Ткаченко  

Людмила Михайлівна 

- секретар громадської ради при обласній 

державній адміністрації (за згодою). 

 

 

 

Директор Департаменту соціальної 

та сімейної політики обласної 

державної адміністрації 

 

 

Л.В. Коваленко 

 


