
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18 квітня 2017 року м. Чернігів № 203

Про створення робочої групи з 
розробки та узагальнення 
пропозицій щодо плану дій із 
запобігання проявам агресії та 
антисоціальної поведінки в 
підлітковому та молодіжному 
середовищі

З метою активізації превентивно-виховної роботи із запобігання проявам 
агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому та молодіжному 
середовищі, забезпечення соціально-правового захисту дітей, реалізації їх 
права на освіту, гармонійний розвиток та для профілактики правопорушень 
серед дітей, учнівської та студентської молоді:

1. Утворити робочу групу з розробки та узагальнення пропозицій щодо 
плану дій із запобігання проявам агресії та антисоціальної поведінки в 
підлітковому та молодіжному середовищі (далі -  робоча група).

2. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком.

3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:
3.1. Організувати роботу, залучивши широкі кола педагогічної, 

батьківської громадськості, представників громадських організацій області 
щодо обговорення конкретних пропозицій до плану дій із запобігання проявам 
агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому та молодіжному середовищі 
(далі -  план дій).

3.2. Узагальнити пропозиції до плану дій та подати на розгляд робочій 
групі до 18 травня 2017 року.

4. Департаментам обласної державної адміністрації: сім'ї, молоді та 
спорту, культури і туризму, національностей та релігій, Управлінню охорони



здоров’я обласної державної адміністрації, Службі у справах дітей обласної 
державної адміністрації, Чернігівському обласному центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді надати Управлінню освіти і науки обласної державної 
адміністрації до 04 травня 2017 року пропозиції до плану дій.

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити інформаційну 
підтримку обговорення пропозицій до плану дій.

6. Робочій групі підготувати план дій та подати його на затвердження 
голові обласної державної адміністрації.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови -  керівника апарату обласної державної адміністрації Романову Н.А.

Голова обласної 
державної адміністрації



Додаток
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18 квітня 2017 року № 203

С К Л А Д
робочої групи з розробки та узагальнення пропозицій щодо плану дій із 

запобігання проявам агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому
та молодіжному середовищі

Романова 
Наталія Андріївна

заступник голови -  керівник апарату обласної 
державної адміністрації, голова робочої групи

Конопацький 
Микола Анатолійович

начальник Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
робочої групи

Альохін
Едуард Володимирович

начальник Головного управління Національної 
поліції в Чернігівській області (за згодою);

Білогура
Василь Олексійович

начальник управління освіти Чернігівської 
міської ради (за згодою);

Буров
Сергій Юрійович

виконавчий директор Громадської 
організації «MART» (за згодою);

Жук
Світлана Володимирівна

начальник відділу дошкільної, позашкільної 
освіти та виховної роботи Управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації;

Заліський
Анатолій Андрійович

ректор Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського (за згодою);

Зеленько
Людмила Федорівна

начальник Служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації;

Злобіна
Олена Олексіївна

завідувач відділу виховної роботи і здорового 
способу життя Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (за згодою);

Г армаш
Петро Петрович

начальник Управління охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації;



Кот
Алла Анатоліївна

директор Чернігівського обласного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Лавріненко голова Світової Виховної Ради Спілки
Неля Петрівна Української молоді, директор Центру розвитку

дитини «Янголятко» (за згодою);

Левочко директор Департаменту культури і туризму,
Олександр Володимирович національностей та релігій обласної державної

адміністрації;

Лемеш директор Департаменту сім'ї, молоді та спорту
Ніна Петрівна обласної державної адміністрації;

Лисенко проректор Чернігівського обласного інституту
Ірина Василівна післядипломної педагогічної освіти імені

К.Д. Ушинського (за згодою);

Мельниченко директор Чернігівського обласного Палацу
Ірина Олександрівна дітей та юнацтва (за згодою);

Носко
Микола Олексійович

Панкратова 
Ольга Вікторівна

Подорван 
Андрій Федорович

Проскуріна 
Наталія Павлівна

Скрипченко 
Анатолій Федорович

Совєтова 
Галина Василівна

ректор Чернігівського національного 
педагогічного університету імені
Т.Г. Шевченка (за згодою);

начальник відділу ювенальної превенції 
Управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції Чернігівської 
області (за згодою);

директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації;

голова правління Чернігівської обласної 
організації Всеукраїнського жіночого народно- 
демократичного об’єднання «Дія», член 
Громадської ради при обласній державній 
адміністрації (за згодою);

начальник Чернігівського обласного 
відділення (філії) комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України (за згодою);

директор Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської 
ради Чернігівської області (за згодою);



Солодовник 
Павло Васильович

журналіст Чернігівського Інтернет-телеканалу 
«Челайн» (за згодою);

Соронович 
Олена Юріївна

заступник начальника Управління - начальник 
відділу загальної середньої та корекційної 
освіти Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації;

Степовик
Петро Миколайович 

Федорова
Світлана Віталіївна

директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства» (за згодою)', 
голова Чернігівського міського громадського 
об’єднання інвалідів «Шанс», депутат 
Чернігівської міської ради (за згодою);

Чала
Тетяна Іванівна

директор обласного центру практичної 
психології та соціальної роботи (за згодою);

Чепурна
Г анна Леонідівна

завідувач кафедри психології Чернігівського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (за 
згодою);

Черешко
Альберт Іванович

представник Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції в Чернігівській 
області (за згодою).

Заступник голови -  керівник апарату 
обласної державної адміністрації Н.А. Романова


