ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
31.01.2017

№ 66

Про координаційну раду з питань
національно-патріотичного
виховання при обласній
державній адміністрації
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України „Про
місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від
07 грудня 2016 року № 999 „Про затвердження Типового положення про
координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій
державній адміністрації”:
1. Утворити координаційну раду з питань національно-патріотичного
виховання при обласній державній адміністрації та затвердити її склад
(додається).
2. Райдержадміністраціям та рекомендувати виконкомам міських рад міст
обласного значення, об’єднаних територіальних громад:
до 01 березня 2017 року утворити координаційні ради з питань
національно-патріотичного виховання з урахуванням Типового положення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року
№ 999 „Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань
національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації”;
до 10 березня 2017 року інформувати Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації про хід виконання розпорядження для узагальнення
та інформування облдержадміністрації до 01 квітня 2017 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Товстого Р.І. та заступників голови
обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова
обласної державної
адміністрації

В. ГОЛОВКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
31.01.2017 № 66

СКЛАД
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання
при обласній державній адміністрації
Товстий
Роман Іванович

-

заступник голови облдержадміністрації, голова
координаційної ради

Бариш
Олег Миколайович

-

керівник
Полтавської
обласної
дитячої
громадської організації „Воїн”, заступник
голови координаційної ради (за згодою)

Засенко
Марина Василівна

-

головний спеціаліст відділу сім’ї та молоді
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, секретар координаційної
ради

Члени координаційної ради:
Безуглий
Геннадій Іванович

-

начальник відділу з питань запобігання та
протидії корупції, взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

Бородай
Едуард Миколайович

-

заступник військового комісаріату по роботі з
особовим складом Полтавського обласного
військового комісаріату (за згодою)

Буцький
Олександр Валерійович

-

начальник Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації

Васецька
Анна Сергіївна

-

кореспондент
Всеукраїнської
громадськополітичної газети „Зоря Полтавщини” (за
згодою)

Вождаєнко
Валентина Володимирівна

заступник начальника Управління – начальник
відділу охорони культурної спадщини та
культурної політики Управління культури
облдержадміністрації

Глазов
Олександр Миколайович

депутат Полтавської міської ради (за згодою)

Довженко
Валерій Вікторович

-

голова Полтавського обласного відділення ВГО
„Всеукраїнський центр допомоги учасникам
АТО” (за згодою)

Дубченко
Михайло Вікторович

-

голова Полтавського обласного клубу „Джура”
(за згодою)

Єщенко
Марина Миколаївна

-

завідувач відділу національно-патріотичного
виховання
Полтавського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського (за згодою)

Ухань
Олена Анатоліївна

-

начальник відділу закладів інтернатного типу,
виховної та позашкільної роботи управління
закладів інтернатного типу, вищої, професійнотехнічної освіти, науки, позашкільної та
виховної роботи облдержадміністрації

Калинич
Оксана Михайлівна

-

голова Полтавського обласного відділу
„Союз Українок” (за згодою)

Кирпотіна
Ніна Миколаївна

-

голова
Полтавської
обласної
організації
Всеукраїнської
громадської
організації
„Організація українських націоналістів” (за
згодою)

Колєсніков
Олег Анатолійович

-

член Всеукраїнської громадської організації
„Молодий народний рух” (за згодою)

Комісар
Станіслав Вікторович

-

директор Полтавського обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді (за
згодою)

Конончук
Інна Анатоліївна

-

начальник
служби
облдержадміністрації

у

справах

ВГО

дітей

Костенко
Олександр Олександрович

президент Полтавської обласної
„Кіокушин карате” (за згодою)

Кращенко
Юрій Петрович

кандидат
педагогічних
наук,
доцент
Полтавського
національного
педагогічного
університету імені В.Г. Короленка, голова Ради
молодих учених при Міністерстві освіти і науки
України (за згодою)

-

федерації

Курилех
Володимир Григорович

головний спеціаліст сектору мобілізаційної
роботи апарату облдержадміністрації

Литвиненко
Володимир Андрійович

начальник відділу по роботі з персоналом
Головного управління ДФС у Полтавській
області (за згодою)

Лісан
Оксана Романівна

начальник відділу інформаційно-аналітичної
роботи та видавничої справи управління
інформації
Департаменту
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

Матяш
Світлана Анатоліївна

начальник відділу – Центру патріотичного
виховання та підтримки громадських ініціатив
молоді комунальної установи „Обласний
молодіжний центр” обласної ради (за згодою)

Нечепуренко
Наталія Миколаївна

старший інспектор відділу ювенальної превенції
УПД Головного управління Національної поліції
в Полтавській області, майор поліції (за
згодою)

Півень
Світлана Василівна

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

Пономаренко
Микола Віталійович

керівник Первинної організації „Клубу юних
десантників „Гвардія” при ТСОУ м. Хорол (за
згодою)

Романова
Жанна Володимирівна

провідний
фахівець
відділу
персоналу
Головного управління ДСНС України у
Полтавській області (за згодою)

Святцева
Наталія Василівна

-

завідувачка редакції телепрограм для дітей та
юнацтва Філії ПАТ „Національна суспільна
телерадіокомпанія
України”
„Полтавська
регіональна дирекція „ЛТАВА”, заслужений
журналіст України (за згодою)

Слизько
Олег Сергійович

-

голова Полтавського обласного осередку
Всеукраїнської
молодіжної
громадської
організації „Студентська республіка” (за
згодою)

Тенянко
Олексій Григорович

-

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

Ханко
Анатолій Миколайович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

Якименко
Софія Ігорівна

-

голова громадської комісії з питань молодіжної
політики, спорту та туризму громадської ради
при Полтавській обласній раді (за згодою)

Яцук
Едуард Анатолійович

-

голова правління громадської організації
„Об’єднання ветеранів збройних сил, інвалідів
війни, учасників бойових дій, учасників
локальних
конфліктів,
миротворчих
сил
„Гвардія” м. Кременчук (за згодою)

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

М.І. Білокінь

