
 
 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

    від 16.03.2020  №70-ОД     

    м.Конотоп                                                                              

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31.03.2017 

№106-ОД «Про створення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання» 

 

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.12.2016 №999 «Про затвердження типового положення про 

координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при 

місцевій державній адміністрації», розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 24.03.2017 №162-ОД «Про координаційну раду з 

питань національно-патріотичного виховання при Сумській обласній 

державній адміністрації», з урахуванням кадрових змін,  з метою 

забезпечення якісної та продуктивної роботи Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради: 

1. Викласти додаток 1 розпорядження міського голови від 31.03.2017  

№ 106-ОД «Про створення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання» в новій редакції (додається). 

            2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського 

голови від 23.10.2018  № 196-ОД «Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 31.03.2017 № 106-ОД «Про створення Координаційної 

ради з питань національно-патріотичного виховання». 

3. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 розпорядження 

міського голови від 31.03.2017 № 106-ОД «Про створення Координаційної 

ради з питань національно-патріотичного виховання».   

 

 

 

Міський голова                                                                   Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Сергій Євдоченко  6 61 32 

                                                         



Додаток 1 

         до розпорядження 

         міського голови 

         від 16.03.2020  №70-ОД     

 

 

 

 

Склад Координаційної ради 

                   з питань національно-патріотичного виховання 

                            

 

Самсоненко Світлана Анатоліївна Т.в.о.заступника міського голови,  

голова;  

 

Пасько Микола Сергійович активіст ГО «Конотопське об'єднання 

ветеранів війни за незалежність 

України», заступник голови (за 

згодою);  

 

Качура Ольга Олегівна начальник відділу міської ради у 

справах молоді та спорту, секретар;            

 

 

 

Члени Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання: 

                  

 

Бібік Юлія Володимирівна представник Громадської організації                   

«Молодіжна організація студентів 

«Новий час»; 

 

Бондарець Олексій Валерійович підполковник, заступник командира 

військової частини А1376 з морально-

психологічного забезпечення, 

начальник відділення морально-

психологічного забезпечення (за 

згодою); 

 

Борута Володимир Васильович 

 

 

 

провідний фахівець Конотопського 

МРВ УДСНС України в Сумській 

області (за згодою); 

 

Ведмідь Леся Михайлівна   

 

 

 

активіст ГО «Конотопське ОВВ за 

незалежність України»; 



 

 

Євдоченко Михайло Сергійович активіст ГО «ТСЗСУТВМФ 

«Цивільний корпус «Азова» (за 

згодою); 

 

Дермельов Олександр Миколайович  активіст ГО «Правий сектор» (за 

згодою); 

                                                                         

Динник Оксана Дмитрівна                                                                  

 

 

            

доцент кафедри електронних приладів 

і автоматизації КІ СумДУ; 

 

Кобиляцький Максим Леонідович 

 

старший офіцер відділення 

комплектування та призову 

Конотопського ОМВК; 

 

Корж Григорій Павлович 

 

 

 

старший інспектор з ювінальної 

привенції Конотопського ВП ГУНП в 

Сумській області (за згодою); 

 

Ігнатенко Людмила Іванівна 

 

 

 

 

заступник начальника відділу освіти 

Конотопської міської ради (за згодою); 

Радько Тетяна Миколаївна 

 

викладач ПТ КІСумДУ (за згодою); 

 

Базарна Олена Миколаївна 

 

 

викладач Конотопського медичного 

училища (за згодою); 

 

 

Хоменко Віталій Олексійович 

 

 

 

викладач  історії України та 

Всесвітньої історії ІПТ КІ СумДУ (за 

згодою); 

 

Дзюгал Людмила Вікторівна 

 

 

 

методист методичного кабінету 

відділу освіти Конотопської міської 

ради (за згодою); 

 

Сахно Сергій Сергійович заступник командира військової 

частини Т0330 з морально-

психологічного забезпечення, 

начальник відділення морально-

психологічного забезпечення; 



 

Вовк Олександр Олександрович 

 

 

 

т.в.о.заступника командира військової 

частини А3548 з морально-

психологічного забезпечення (за 

згодою);   

 

Голець Микола Миколайович 

 

 

  

 

 

 

 

викладач «Захисту Вітчизни» ДПТНЗ 

«Конотопське вище професійне 

училище» (за згодою). 

 

Керуючий справами виконкому                                             Любов ДУБОВИК 
 

 

Завідувач сектору з фізичної культури                            Сергій ЄВДОЧЕНКО 

та спорту відділу міської ради у 

справах молоді та спорту                                        
 


