від 23 лютого 2015 року

№ 36-р

Про новий склад районної міжвідомчої
координаційно-методичної ради
з правової освіти населення
У зв’язку з кадровими змінами:
1. Затвердити новий склад районної міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти населення згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратив чинність, склад районної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення, затверджений
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02 серпня
2013 року № 212-р.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

І.АРТВІХ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
23 лютого 2015 № 36-р

СКЛАД
районної координаційно-методичної ради з
з правової освіти населення
Голова координаційної ради
-

БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

заступник голови районної державної
адміністрації

Заступник голови координаційної ради
КОБЗАР
Олег Васильович

-

начальник Голованівського районного
управління юстиції

Секретар координаційної ради
МАРІЯШКО
Наталія Петрівна

-

спеціаліст І категорії Голованівського
районного управління юстиції

Члени координаційної ради:
БЕЗКУПСЬКИЙ
Сергій Анатолійович

-

завідувач сектору юридичної роботи апарату
райдержадміністрації

ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КОВАЛЕНКО
Надія Борисівна

-

директор районної бібліотеки для дорослих
імені Шеврякова

КОЛЕСНИК
Ольга Миколаївна

-

начальник відділу методичного забезпечення
районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

2
Продовження додатка
КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
райдержадміністрації

КРАВЧЕНКО
Людмила Павлівна

-

директор Голованівського районного
центру зайнятості

МОЛЧАНСЬКА
Вікторія Аркадіївна

-

інспектор з кадрового забезпечення
Голованівського РВ УМВС України в
Кіровоградській області

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації

ПЛАХОТНЮК
Андрій Миколайович

-

завідувач сектору опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей
райдержадміністрації

ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

начальник управління Пенсійного фонду
України в Голованівському районі

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

директор районного комунального
підприємства Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»

ШЕРЕМЕТ
Оксана Пилипівна

-

заступник головного лікаря Голованівської
центральної районної лікарні

Заступник керівника апарату,
начальник відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату районної
державної адміністрації –
головний бухгалтер

Р.ДРОБУШ

