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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 
СОЦІАЛЬНОЇ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ

Про затвердження складу конкурсної 
комісії з визначення програм (проектів, 
заходів) соціального спрямування, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) яких надається 
фінансова підтримка у 2021 році

На виконання Обласної програми соціального захисту населення 
Рівненської області на 2019 - 2025 роки, схваленої розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 894 
та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року 
№  1149, керуючись постановою Кабінету М іністрів України від 12 жовтня 2011 
року №  1049 (зі змінами), відповідно до розпоряджень голови Рівненської 
обласної державної адміністрації: від 23.07.2020 № 67-к "Про утворення 
департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної 
політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації", від 
24.07.2020 №  68-к "Про внесення змін до структури Рівненської обласної 
державної адміністрації" та з метою проведення в області конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів) соціального спрямування, розроблених 
інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими 
об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка у 2021 році

НАКАЗУЮ :
1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 

заходів) соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями ветеранів, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році, що 
додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Н А К А З

/ X  2020 року

Директор департаменту



НІКОЛЬЧЕНКО
Олена

- член правління громадської організації 
"Соціальна суспільна ініціатива", код ЄДРПОУ 
41650043 (за згодою)

ОПАНАСЮ К
Вікторія

ПОДОЛЯК
Оксана

ЧЕРНІЙ
Алла

Ю ЗВАК
Олександр

Заступник
директора департаменту

- депутат Рівненської обласної ради, голова 
постійної комісії з питань соціальної політики і 
соціального захисту учасників АТО та членів їх 
сімей (за згодою)

- головний спеціаліст - юрисконсульт відділу 
розвитку адміністративних послуг та юридичного 
супроводу

- депутат Рівненської обласної ради, голова 
постійної комісії з питань гуманітарної політики 
обласної ради, ректор Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
кандидат політичних наук, доцент (за згодою)

- фахівець з бюджетного моніторингу благодійної 
організації "М ережа 100 відсотків життя Рівне", 
код ЄДРПОУ 36121231 (за згодою)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ департаменту розвитку 
адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту 
Рівненської обласної державної

ІЙГШо
СКЛАД

конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

ЗАКУСІЛОВА
Анна

- заступник директора департаменту розвитку 
адміністративних послуг, соціальної, молодіжної 
політики та спорту облдержадміністрації, голова 
комісії

КУЗЬМ ИЧ
Оксана

- головний спеціаліст планово-економічного 
відділу управління надання соціальних послуг, 
секретар комісії

Члени конкурсної комісії:

ДВОРАК
Вікторія

- начальник управління надання соціальних 
послуг

ДІКАЛО
Віктор

КОВАЛЕЦЬ
Павло

начальник управління розвитку
адміністративних послуг, бухгалтерського обліку 
га роботи з персоналом

- голова громадської ради при Рівненській 
обласній державній адміністрації, представник 
громадської організації "Всеукраїнське об'єднання 
вимушено переміщених осіб "Україна - моя сім'я", 
код ЄДРПОУ 39578424 (за згодою)

КОРОЛЬЧУК
Олександр

- заступник начальника управління - начальник 
відділу комунікацій з громадськістю, моніторингу 
та прогнозування управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (за згодою)

)


