від 22 квітня 2013 року

№ 107-р/23-гр

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
та голови районної ради від 27 листопада
2012 року № 572-р/95-гр
У зв’язку з кадровими змінами в районній державній адміністрації та
районній раді:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної
адміністрації та голови районної ради від 27 листопада 2012 року № 572-р/95-гр
«Про підготовку відзначення в районі 70-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років», а саме затвердити новий склад районного організаційного
комітету з підготовки та відзначення в районі 70-ї річниці визволення України
від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратив чинність, склад організаційного комітету,
затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації та
голови районної ради від 27 листопада 2012 року № 572-р/95-гр.

Голова районної
державної адміністрації
О.ЯРОВИЙ

Голова
районної ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
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СКЛАД
склад районного організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
Співголови оргкомітету:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

голова районної державної адміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради

Заступники співголів оргкомітету:
КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

РИБАК
Ольга Василівна

-

керівник апарату районної державної
адміністрації

Члени оргкомітету:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

в.о. начальника Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

ДЕМІДЕНКО
Олександр Анатолійович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату

ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

заступник начальника управління –
начальник відділу, заступник головного
Державного санітарного лікаря
Вільшанського та Голованівського районів

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

2
ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КОЛОДИЧ
Людмила Олексіївна

-

начальник відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

ЛЕОНОВ
Іван Олександрович

-

голова ради районної організації ветеранів
України (за згодою)

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу районної
державної адміністрації

НАСАЛЬСЬКИЙ
Олександр Павлович

-

начальник служби цивільного захисту в
Голованівському районі Територіального
управління МНС України у Кіровоградській
області

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

САЧУК
Валентина Михайлівна

-

головний лікар Голованівської центральної
районної лікарні

ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

начальник управління Пенсійного фонду
України в Голованівському районі

ЧЕРНИШЕНКО
Олександр Юрійович

-

заступник Голованівського селищного
голови (за згодою)

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

директор районного комунального
підприємства Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»
(за згодою)

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

завідувач сектору регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації
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