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УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА   ОБЛАСНА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

11.05.2017                                                                                                      № 162   

Про Координаційну раду 

з питань сприяння у розвитку 

громадянського суспільства 

при обласній державній 

адміністрації 

 

 Відповідно до статей 6, 13, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", на виконання указів Президента України від 26 лютого 2016 

року № 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні", від 04 листопада 2016 року № 487/2016 "Питання Координаційної 

ради сприяння розвитку громадянського суспільства" та з метою підвищення 

ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності державних органів 

та органів місцевого самоврядування: 

 

1. Утворити Координаційну раду з питань сприяння у розвитку 

громадянського суспільства при обласній державній адміністрації (далі - 

Координаційна рада) та затвердити її склад (додається).  

 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Лагуту Я.М. 

 

 

Голова адміністрації                                          І.П. Гундич 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови                   

облдержадміністрації  

11.05.2017                          № 162      
 

СКЛАД 

Координаційної ради  

з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства 

 

Лагута 

Ярослав Миколайович 

- заступник голови обласної державної 

адміністрації, співголова Координаційної ради 

Стельмах  

Володимир Іванович 

 

- заступник голови благодійної організації «Фонд 

допомоги громадянам України «Разом за 

справу»», співголова Координаційної ради (за 

згодою) 

Чеховець 

Тетяна Володимирівна 

 

- представник Житомирського регіонального 

відділення Всеукраїнської громадської спілки 

«Український союз промисловців і підприємців», 

секретар Координаційної ради (за згодою) 

 

Члени Координаційної ради: 

Адам’як 

Сергій Іванович 

- волонтер (за згодою) 

Бойко  

Богдан Євгенович  

- настоятель Свято-Михайлівського кафедрального 

собору м.Житомира (за згодою) 

Білошицький 

Сергій Костянтинович 

- голова громадської організації 

«Кіборги Полісся» (за згодою) 

Возний 

Ярослав Юрійович 

 

- головний отаман Житомирського округу 

Міжнародної громадської організації «Козацтво 

Запорозьке» (за згодою) 

Галагуза 

Олена Володимирівна 

- депутат обласної ради (за згодою) 
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                                               Продовження додатка 

Гресь 

Світлана Миколаївна 

- начальник управління сім'ї, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації 

Григор’єва 

Ольга Миколаївна 

- начальник управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Годований 

Руслан Миколайович 

- голова громадської організації «Справедливість та 

розвиток» (за згодою) 

Гузун 

Михайло Семенович 

 

- голова Житомирського обласного осередку 

Національної хореографічної спілки України, 

директор школи хореографічного мистецтва (за 

згодою) 

Демидчук 

Ірина Володимирівна 

- начальник юридичного відділу апарату обласної 

державної адміністрації 

Євдокимов 

Віктор Валерійович 

- ректор Житомирського державного 

технологічного університету (за згодою) 

Єлістратова 

Юлія Олександрівна 

- майстер спорту України міжнародного класу (за 

згодою) 

 

Ємченко  

Ганна Григорівна 

- директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації  

 

Закусило 

Петро Іванович 

 

- член правління громадської організації «За 

правову справедливу Україну», голова 

Житомирської обласної профспілкової організації 

працівників державних установ України (за 

згодою) 

Коцюба 

Ірина Григорівна 

 

- координатор громадської спілки «Час змін» (за 

згодою)  
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                                   Продовження додатка 

Мартинчук 

Іван Володимирович 

- проректор з науково-педагогiчної роботи, 

соцiального та гуманiтарного розвитку 

Житомирського національного агроекологічного 

університету, депутат Житомирської міської ради 

(за згодою) 

Мельничук 

Віталій Григорович 

- доцент Національного університету «Києво-

Могилянська Академія», Житомирський міський 

голова в 1990–1992 рр. (за згодою) 

Невмержицький 

Василь Іванович 

- директор  Житомирського відокремленого 

підрозділу установи «Центр розвитку місцевого 

самоврядування» (за згодою) 

Павлюк 

Руслан Віталійович 

- депутат обласної ради (за згодою) 

Парфентієва  

Тетяна Миколаївна 

- співзасновниця громадської організації «Житомир, 

зроби голосніше!», депутат Житомирської 

районної ради (за згодою) 

Паламарчук 

Іван Олексійович 

- представник громадської організації 

«Національний екологічний альянс» (за згодою) 

Прокопець 

Юрій Васильович 

- Сінгурівський сільський голова (за згодою)  

Розенблат 

Олена Соломонівна  

Рудь 

Петро Володимирович 

- 

 

  - 

керівник благодійної організації «Благодійний 

фонд родини Розенблат» (за згодою) 

президент ПАТ «Житомирський маслозавод» - 

компанія «Рудь», депутат Житомирської міської 

ради (за згодою) 

 

Соловйова 

Жанна Володимирівна 

- голова Житомирської обласної молодіжної 

громадської організації «Сучасний формат» (за 

згодою) 

Томчук 

Назарій Вікторович 

- журналіст (за згодою) 
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                                                 Продовження додатка 

Українець 

Леонід Михайлович 

- перший заступник голови громадської організації 

ЖОО ФСТ "Динамо" України (за згодою) 

Фасоля 

Валентина Павлівна 

- голова Житомирської обласної громадської 

організації «Професійна ліга захисників тварин» 

(за згодою) 

Циганчук 

Наталія Антонівна 

- представник Житомирської обласної громадської 

організації «Український дім 21 століття» (за 

згодою) 

Яремчук 

Євгеній Юрійович 

 

- член громадської організації «Асоціація 

професійних журналістів та рекламістів 

Житомирщини» (за згодою) 

 

 

Заступник голови  - керівник 

апарату адміністрації                                                                      О.О.Ясюнецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

облдержадміністрації  

11.05.2017                   № 162      

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду 

з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства 
 

1. Координаційна рада з питань сприяння у розвитку громадянського 

суспільства (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом 

при обласній державній адміністрації, що створюється з метою сприяння у 

здійсненні державної політики та системних заходів, спрямованих на 

реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 роки (далі – Стратегія), підвищення ролі 

громадянського суспільства в різних сферах діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування.  

 

2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про 

Координаційну раду. 

 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

налагодження конструктивної взаємодії державних органів та органів 

місцевого самоврядування області з організаціями громадянського суспільства; 

формування пропозицій Кабінету Міністрів України до щорічного плану 

заходів щодо реалізації Стратегії з урахуванням результатів публічного 

громадського обговорення;  

розгляд результатів моніторингу та оцінки реалізації щорічного плану 

заходів на виконання Стратегії;  

участь в просвітницько-інформаційних заходах, спрямованих на 

залучення представників організацій громадянського суспільства до участі у 

роботі державних органів та органів місцевого самоврядування. 

 

4. Координаційна рада має право: 

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань; 

заслуховувати інформацію представників державних органів та органів 

місцевого самоврядування про стан виконання планів заходів щодо реалізації в 

області Стратегії; 
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запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих 

питань керівників і представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а 

також експертів, учених, фахівців; 

утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання 

окремих питань діяльності Координаційної ради; 

залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання 

окремих питань представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених, фахівців; 

ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, засідань за 

круглим столом, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання 

Координаційної ради. 

 

5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими, допоміжними органами і 

службами, створеними державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, науковими та 

іншими установами, організаціями.  

 

6. Координаційна рада утворюються у складі співголів та інших членів, 

які беруть участь в її роботі на громадських засадах. 

 

7. Персональний склад Координаційної ради затверджується головою 

обласної державної адміністрації та формується із представників державних 

органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також 

представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має 

становити не менше половини складу Координаційної ради. 

 

8. Співголови Координаційної ради: 

здійснюють загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, 

визначають порядок її роботи, скликають і головують на засіданнях 

Координаційної ради; 

забезпечують організацію роботи Координаційної ради, підготовку з 

урахуванням пропозицій її членів, державних органів, органів місцевого 

самоврядування, організацій громадянського суспільства планів її роботи, 

питань порядку денного засідань Координаційної ради; 

здійснюють моніторинг реалізації рішень Координаційної ради та 

регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформують голову обласної 

державної адміністрації про хід їх реалізації; 

представляють Координаційну раду у взаємовідносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями. 

9. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є 

засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.  
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10. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому 

присутні співголови та більше половини від складу Координаційної ради. 

 

11. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними. 

 

12. 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 офіційному Інтернет-

представництві (веб-сайті) обласної державної адміністрації. Координаційна 

рада систематично інформує громадськість про свою діяльність. 

 

13. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів Координаційної ради. 

 

14. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який 

підписується співголовами Координаційної ради та носить рекомендаційний 

характер.  

 

15. Рішення Координаційної ради можуть надсилатися для розгляду 

органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. 

 

16. У разі необхідності рішення Координаційної ради реалізуються 

шляхом підготовки розпорядчих документів керівництва обласної державної 

адміністрації. 

 

17. Інформаційне, експертно-аналітичне та організаційно-технічне 

забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється управлінням 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та іншими 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації (в межах 

компетенції). 

 

18. Координаційна рада може використовувати в роботі бланки зі своїм 

найменуванням. 

 

Начальник управління  

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації                                          О.М. Григор’єва  
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