
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про внесення змін до складу
координаційної ради з питань
сім’ї і жінок при облдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 23, пункту 9 частини першої статті 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами:

1. Внести зміни до складу координаційної ради з питань сім’ї і жінок при 
облдержадміністрації, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації 
від 08 листопада 2013 року № 330-р «Про затвердження Положення про 
координаційну раду з питань сім’ї і жінок при облдержадміністрації та її 
склад», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19 березня 2020 року № 98-р «Про внесення змін до 
складу координаційної ради з питань сім’ї і жінок при облдержадміністрації».

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

Голова облдержадміністрації (і-/і Віталій КІМ

Миколаїв № 427-р



Додаток
до розпорядження голови 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
08.11.2013 № 330-р 
(в редакції розпорядження 
голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
від 09.08.2021 № 427-р)

СКЛАД
координаційної ради з питань сім'ї і жінок 

при облдержадміністрації

Голова координаційної ради:

ТРАЙТЛІ заступник голови облдержадміністрації
Олександр Олександрович

Заступник голови координаційної ради:

ЄЛЬЧІЄВА директор департаменту соціального
Оксана Русланівна захисту населення облдержадміністрації

Секретар координаційної ради:

ДМИТРІЄВА начальник відділу з питань сімейної
Зоя Гарольдівна політики управління соціальної підтримки

населення та сімейної політики 
департаменту соціального захисту 
населення Миколаївської обласної 
державної адміністрації

Члени координаційної ради:

АЛПЄЄВА заступник директора Миколаївського
Людмила Григоріївна обласного центру зайнятості населення

(за узгодженням)

БІЛЯВСЬКА начальник Вітовського районного відділу
Дарина Іванівна філії Державної установи «Центр пробації»

в Миколаївській області (за узгодженням)

БОЙКО старший інспектор відділу ювенальної
Наталія Северинівна превенції управління превентивної

діяльності Г оловного управління 
Національної поліції в Миколаївській 
області (за узгодженням)
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Продовження додатка

ВАНЕНКОВ 
Сергій Олександрович

ВЕЛІХОВСЬКА 
Алла Борисівна

ГНАТУША 
Наталія Вікторівна

ДАВИДЕНКО 
Андрій Володимирович

ДУДАР
Ірина В’ячеславівна 

ДЯТЛОВ
Роман Анатолійович

ЖЕЛЄЗНОВА 
Наталя Миколаївна

ЗАКАЛЮЖНИЙ 
Володимир Михайлович

ІВАНЕНКО 
Олена Олегівна

голова правління Благодійного фонду 
«Юнітус» (за узгодженням)

директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в 
Миколаївській області (за узгодженням)

заступник начальника відділу нагляду за 
додержанням законів територіальними 
органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності,
дізнання, досудового розслідування та 
підтримання публічного обвинувачення 
управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією України та 
органами, які ведуть боротьбу з 
організованою та транснаціональною 
злочинністю Миколаївської обласної 
прокуратури (за узгодженням)

помічник голови Миколаївського 
апеляційного суду (за узгодженням)

голова правління Миколаївської обласної 
громадської організації «Асоціація 
прийомних батьків» (за узгодженням)

заступник голови правління з реалізації 
програм та проектів Міжнародного 
благодійного ф.онду сприяння розвитку 
демократії «Відродження України»
(за узгодженням)

начальник відділу у Миколаївській області 
Міністерства у справах ветеранів України 
(за узгодженням)

виконувач обов’язків начальника 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
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ІВАНОВ
Володимир Васильович 

КІТ
Дмитро Михайлович

КОЗЛОВЕЦЬ 
Олександр Вікторович

ЛАПШИНА 
Вікторія Олександрівна

МЕЛЬНІКОВА 
Олена Володимирівна

ПАРХОМЕНКО 
Маргарита Петрівна

ПОНОМАРЬОВА 
Ірина Євгенівна

СЕМИКІНА 
Марина Миколаївна

СІКОРСЬКИЙ 
Сергій Васильович

ШЕПЕЛЬ
Лариса Олександрівна

начальник Управління державної 
міграційної служби України в 
Миколаївській області (за узгодженням)

начальник управління міграційної поліції 
Головного управління Національної поліції 
в Миколаївській області (за узгодженням)

старший інспектор з особливих доручень 
управління превентивної діяльності 
Г оловного управління Національної 
поліції в Миколаївській області 
(за узгодженням)

виконавчий директор Всеукраїнської 
благодійної організації «Ініціатива заради 
життя» (за узгодженням)

представник Благодійної організації 
«Позитивні жінки» (за узгодженням)

директор Миколаївського благодійного 
фонду «Любисток» (за узгодженням)

начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації

старший інспектор з особливих доручень 
відділу уповноважених з контролю за 
дотриманням прав людини в поліцейській 
діяльності Управління дотримання прав 
людини Національної поліції України 
(з дислокацією в Миколаївській області) 
(за узгодженням)

виконувач обов’язків начальника 
управління інфраструктури 
облдержадміністрації

начальник відділу фінансів соціального 
захисту населення, органів управління 
та інших установ і програм 
управління фінансів невиробничої сфери 
департаменту фінансів облдержадміністра
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ЩЕРБИНА 
Світлана Євгенівна

ЯНКОВСЬКА 
Світлана Вікторівна

ЯРОШЕНКО 
В іра Миколаївна

головний спеціаліст -  обласний акушер- 
гінеколог управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

директор Миколаївського обласного 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді (за узгодженням)

кандидат політичних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи Миколаївського 
національного університету імені 
В.О. Сухомлинського, голова правління 
Благодійного фонду «Шлях до спасіння» 
(за узгодженням)

Виконувач обов’язків директора 
департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Юлія НЕЧЕТ
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