
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про утворення спостережної 
комісії при облдержадміністрації

Відповідно до статті 23, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації”, Положення про спостережні комісії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року 
№ 429 :

1. Утворити спостережну комісію при облдержадміністрації у складі 
згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28 серпня 2017 року № 315-р “Про утворення 
спостережної комісії при облдержадміністрації”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Трайтлі О.О.

від 17.05.2021 Миколаїв

Голова облдержадміністрації Віталій КІМ
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Додаток
до розпорядження голови 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації

від 17.05.2021 № 271-р

СКЛАД
спостережної комісії при облдержадміністрації

Голова комісії:

ТРАЙТЛІ
Олександр Олександрович

заступник голови облдержадміністрації 

Секретар комісії:
СТОПЧЕНКО 
Г алина Петрівна

головний спеціаліст відділу організації та надання 
соціальних послуг управління соціальних послуг 
департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

Члени комісії:
АЛПЄЄВА 
Людмила Григорівна

заступник директора Миколаївського обласного 
центру зайнятості (за узгодженням)

БОГАТИРЬОВА 
Валентина Василівна

член президії Громадської організації 
«Миколаївська обласна організація волонтерів» 
(за узгодженням)

БРИК
Г анна Юсифівна

член Громадської організації «Пенітенціарна 
ініціатива» (за узгодженням)

ГОРБАТЕНКО 
Едуард Володимирович

член Громадської організації «Пенітенціарна 
ініціатива» (за узгодженням)

ЖЕПАЛО
Вадим Миколайович

регіональний координатор взаємодії із 
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області 
(за узгодженням)

КРАСІЛІЧ 
Валентин Іванович

начальник Громадського формування з охорони 
громадського порядку міста Миколаєва «Сокіл» 
(за узгодженням)



МАТВІЄНКО 
Надія Андріївна

2 Продовження додатка
заступник директора департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації 
начальник управління соціальних послуг

СОКУЛЬСЬКА 
Наталія Вікторівна

виконувач обов’язків директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації -  начальник 
управління дошкільної, загальної середньої, 
корекційної та позашкільної освіти

СТЕПАНЕНКО 
Ольга Г еоргіївна

голова Громадської організації «Миколаївська 
обласна організація Всеукраїнської організації 
„Союз осіб з інвалідністю України” (за 
узгодженням)

ФЕСЮН
Микола Федорович

голова ради ветеранів Центрального району 
м. Миколаєва (за узгодженням)

ЦИПЛЯК
Валентина Володимирівна

член правління Всеукраїнської благодійної 
організації «Ініціатива заради життя» (за 
узгодженням)

ЧЕРНЕНКО 
Оксана Іванівна

заступник начальника управління -  начальник 
відділу надання лікувально-профілактичної 
допомоги населенню управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації

ЧУПРИНА 
Олена Вячеславівна

виконавчий директор Громадської організації 
«Пенітенціарна ініціатива» (за узгодженням)

ЯНКОВСЬКА 
Світлана Вікторівна

директор Миколаївського обласного центру 
соціальних служб (за узгодженням)

Директор департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Оксана ЄЛЬЧІЄВА


