
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 28 .0 4 .2 0 1 5 __________ № 175

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 13 лютого 2013 року № 67

У зв’язку з кадровими змінами в облдержадміністрації, територіальних 
органах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
з метою впорядкування складу регіональної ради з питань сім’ї, тендерної 
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми, керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»:

1. Внести наступні зміни до розпорядження голови облдержадміністрації 
від 13 лютого 2013 року № 67 «Про регіональну раду з питань сім’ї, тендерної 
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми»:

1) склад регіональної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми затвердити у новій редакції, що додається;

2) доповнити розпорядження новим пунктом 3 наступного змісту:
«3. Рекомендувати міським головам та головам райдержадміністрацій 

розглянути можливість створення на відповідній території рад з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми».

м. Краматорськ

Голова облдержадміністрації 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації О.Т. Кіхтенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації 
13 лютого 2013 року № 67 
(в редакції розпорядження 
голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 

28-04 >201 й № 125___ )

СКЛАД
регіональної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми

СЛИВКА заступник голови облдержадміністрації,
Михайло Іванович голова ради

ЗОЛКІНА 
Лілія Іванівна

начальник управління у справах сім і та 
молоді облдержадміністрації, заступник 
голови ради

КОСТЕНКО 
Наталя Іванівна

начальник відділу у справах сім і та молоді 
управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, секретар ради

Члени ради:

БАЛАБОЛКА 
Юрій Михайлович

БЕЗРУКОВ 
Дмитро Вікторович

ГОРОВА
Людмила Олександрівна

директор Донецького обласного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

старший оперуповноважений Управління
боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми ГУМВС України в
Донецькій області

президент Донецької обласної Ліги ділових і 
професійних жінок

ІЗМАЛКОВА 
Валентина Олександрівна

начальник відділу виховної роботи та 
колекційної освіти департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації
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КОНДРУЦЬКА 
Г анна Г еннадіївна

КУЗЮРА
Володимир Миколайович

ЛУК’ЯНЧУК 
Тамара Олексіївна

ЛУК’ЯНЧУК 
Олена Олексіївна

ПЕРЕДЕРІЙ 
Олеся Геннадіївна

ПИРОГОВА 
Олена Олексіївна

ПОЛЯКОВА 
Людмила Іванівна

РОМАНЕНКО 
Людмила Миколаївна

СВІР
Павло Володимирович

ТІТОВА 
Надія Євгенівна

головний спеціаліст відділу лікувально- 
профілактичної допомоги дітям та матерям 
департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

співробітник Головного відділу по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю 
Управління Служби безпеки України в 
Донецькій області

радник голови облдержадміністрації

начальник відділу профілактичної роботи та 
соціального захисту служби у справах дітей 
облдержадміністрації

оперуповноважений відділу кримінальної 
міліції у справах дітей ГУМВС України в 
Донецькій області

начальник відділу організації профорієнтації 
Донецького обласного центру зайнятості

голова Донецької обласної громадської 
організації «Асоціація родин загиблих 
шахтарів»

заступник начальника управління соціально- 
трудових відносин та соціального діалогу -  
начальник відділу правового забезпечення та 
моніторингу соціальних програм
Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації

начальник відділу боротьби з торгівлею 
людьми Управління боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВС 
України в Донецькій області

голова комісії по роботі з жінками та дітьми 
первинної профспілкової організації
публічного акціонерного товариства
«Новокраматорський машинобудівний завод»



ХОДЧЕНКО 
Олександр Валерійович

ЯЛИНСЬКИЙ 
Олександр Васильович

З
інспектор відділу дільничних інспекторів 
міліції управління громадської безпеки 
ГУМВС України в Донецькій області

заступник начальника -  начальник відділу 
дільничних інспекторів міліції ГУМВС 
України в Донецькій області

Заступник голови -  керівник 
апарату облдержадміністрації


