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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації
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Про затвердження нового складу 
обласної координаційної ради з питань 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді

На виконання статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», указів Президента України від 12 червня 2015 року № 334 «Про 
заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді», від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», у зв’язку з 
кадровими змінами в складі управління національно-патріотичного виховання, 
молоді та спорту облдержадміністрації, обласних установ та організацій

Затвердити новий склад обласної координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, утвореної 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03 серпня 
2016 р. № 250 (зі змінами), що додається.



Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації 

44И9 № 4 0 0
Склад

обласної координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

ЛАГУТА
Ярослав Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, 
голова координаційної ради

ГРЕСЬ
Світлана Миколаївна

начальник управління національно- 
патріотичного виховання, молоді та спорту 
облдержадміністрації, заступник голови 
координаційної ради

ГУМЕННА 
Людмила Миколаївна

головний спеціаліст відділу молодіжнбї 
політики та національно-патріотичного 
виховання управління національно- 
патріотичного виховання, молоді та спорту 
облдержадміністрації, секретар координаційної

АНТІПОВА 
Г анна Валентинівна

ради
Члени координаційної ради

директор Житомирського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(за згодою)

ВЕССЕР
В’ячеслав Валерійович

заступник командира військової частини 
А0281 з морально-психологічного 
забезпечення - начальник відділення /з 
морально-психологічного забезпечення (за 
згодою)

ВІЛІВЧУК заступник голови Житомирської обласної
Максим Олександрович ради (за згодою)

ВІКАРЧУК 
Максим Андрійович

керівник Національної скаутської 
організації України «Пласт» у м. Житомирі, 
керівник краєзнавчого проекту ESCAPE (за 
згодою)

ВІНЯРСЬКА 
Наталія Іванівна

заступник начальника відділу персоналу 
Житомирського прикордонного загону 
Північного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України 
(за згодою)



2
Продовження додатка

ГАЛАГУЗА 
Олена Володимирівна

ГОНЧАРУК 
Наталія Володимирівна

ДЕМЯНЧУК 
Іван Володимирович

ДЕНИСКЖ 
Олена Григорівна

ДОБРОВІНСЬКА 
Алла Леонідівна

ЖУКОВЕЦЬКИЙ 
Сергій Анатолійович

ІЛЬЇН
Роман Валерійович

КІЗІН
Сидір Васильович

ЬІАКОНЕЧНИЙ 
Володимир Дмитрович

голова постійної комісії Житомирської 
обласної ради з гуманітарних питань (за 
згодою)

начальник відділу ювенальної превенції 
управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції 
в Житомирській області ( за згодою)

студент агрономічного факультету
Житомирського національного
агроекологічного університету, голова 
студентської ради (за згодою)

кандидат економічних наук, доцент, декан 
факультету економіки та менеджменту 
Житомирського державного технологічного 
університету (за згодою)

заступник начальника відділу профілактики 
соціального сирітства та фінансово- 
господарського забезпечення служби у 
справах дітей Житомирської
облдержадміністрації

інспектор із зв’язків з громадськістю 
управління патрульної поліції в 
Житомирській області (за згодою)

перший заступник начальника
Житомирського обласного управління 
лісового та мисливського господарства (за 
згодою)

голова Житомирської обласної організації 
ВО «Свобода» (за згодою)

заступник начальника інституту з морально- 
психологічного забезпечення -  начальник 
відділу морально - психологічного 
забезпечення Житомирського військового 
інституту імені С. П. Корольова (за згодою)
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ПАВ ЛЮК
Людмила Анатоліївна

ПАЛАМАРЧУК 
Валентина Олександрівна

СТЕЛЬНИКОВИЧ 
Сергій Володимирович

ШВЕЦЬ
Максим Ігорович

ШЕВЧУК 
Марина Юріївна

ШЕРЕНЕОВИЙ 
Сергій Сергійович

ЯРМОЛИЦЬКА 
Світлана Володимирівна

ЯРЧЕВСЬКА 
Лариса Іванівна

Продовження додатка

начальник відділу персоналу Управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Житомирській області, 
полковник служби цивільного захисту (за 
згодою)

спеціаліст II категорії відділу кадрового 
забезпечення Управління Служби безпеки 
України в Житомирській області (за згодою)

доктор історичних наук, доцент кафедри 
історії України Житомирського державного 
університету ім. Івана Франка (за згодою)

директор Пластового молодіжного центру 
Житомирської міської ради (за згодою)

заступник начальника управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Житомирської облдержадміністрації

у

заступник начальника відділу реагування на 
надзвичайні ситуації Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Житомирській області (за згодою)

в.о. заступника начальника -  начальник 
відділу культурно-мистецьких установ 
управління культури та туризму 
Житомирської облдержадміністрації

начальник відділу контролю у галузі освіти, 
науки, спорту та інформації управління 
Північного офісу Держаудитслужби р 
Житомирській області (за згодою)

Начальник управління національно- 
патріотичного виховання, молоді 
та спорту Житомирської обласної 
державної адміністрації Світлана ЕРЕСЬ


