
УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Україна, 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164 
тел./факс 213-53-73, 213-53-86, код ЄДРПОУ 34718647

Про утворення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного 
бюджету у 2019році

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі 
змінами та доповненнями), наказу директора Департаменту інформаційно 
діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної 
адміністрації від 31.05.2019 № 20 «Про організацію проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься 
фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019році»

НАКАЗУЮ:
1. Утворити конкурсну комісію з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 
році (далі- конкурсна комісія).

2. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком.
3.У правління комунікацій з громадськістю Департаменту здійснювати 

організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Н А К А З
«31» травня 2019 року м. Запоріжжя №21

Директор Департаменту

З наказом ознайомлені:



Додаток № 1 
до наказу Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
Запорізької 
облдержадміністрації 
від 31.05.2019 року № 21

СКЛАД
конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного 

____________________    бюджету ________________
ШИШИНАШВІЛІ 
Лєван Ревазович

Директор департаменту, голова 
конкурсної комісії

ГОРІДЬКО 
Марія Вячеславівна

Заступник начальника управління- 
начальник відділу по зв язках з 
громадськістю управління 
комунікацій з громадськістю 
Департаменту, член конкурсної комісії

ПОПОВА 
Тетяна Миколаївна

Начальник відділу внутрішньої 
політики та інформаційно-аналітичної 
роботи Управління комунікацій з 
громадськістю Департаменту, секретар 
конкурсної комісії

МАЛИЦЬКА 
Наталя Григорівна

начальник відділу -  головний 
бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку, зведеної звітності та виконання 
програм обласного бюджету 
Департаменту, заступник голови 
конкурсної комісії

ЗАВГОРОДНЯ 
Ксенія Мирославівна

заступник начальника управлшня- 
начальник відділу судової роботи 
юридичного управління апарату 
облдержадміністрації, член конкурсної 
комісії

БОГОМОЛОВА 
Наталя Миколаївна

методист регіонального науково- 
методичного центру «Освіта та 
громадянське суспільство» КЗ 
«ЗОІППО» Запорізької облради, член 
обласної координаційної ради з питань 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства, член конкурсної комісії 
(за згодою)

ВИШНЯКОВА 
Ірина Олександрівна

Голова постійної комісії з питань 
законності, боротьби з корупцією, 
регламенту, депутатської діяльності 
та депутатської етики, прав людини, 
свободи слова та інформації 
Запорізької обласної ради, член 
конкурсної комісії (за згодою)

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Таїсія Миколаївна

голова громадської організації 
«Професійний союз підприємців», 
член ради громадських організацій при 
облдержадміністрації, член конкурсної 
комісії (за згодою)

НЕСМАЧНИМ 
Андрій Петрович

Керівник обласного Центру допомоги 
учасникам АТО, член конкурсної 
комісії (за згодою)

ЦЕРЕТЕЛІ 
Лариса Григорівна

Г олова правління громадської 
організації «Центр медіації та 
екаунтінгу «Точка зору», член ради 
громадських організацій при 
облдержадміністрації, член конкурсної 
комісії (за згодою)


