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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
16
’’
02
2015 р.

№
42

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.11.2012 року № 401 «Про впорядкування складу робочих груп, координаційних рад, комісій райдержадміністрації»

	 
Відповідно до ст. 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, у зв’язку  із  кадровими   змінами у структурних підрозділах райдержадміністрації та виробничою необхідністю:
	1. Додаток № 33 розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2013 року № 211 «Про впорядкування складу робочих груп, координаційних рад, комісій райдержадміністрації» викласти в новій редакції, додається.
	2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



	
Голова районної
державної адміністрації                                                                       С. Пустовий

                             
                             А. Ланецький
                             Н. Никитюк
                             О. Атаманенко
                             О. Тимофієва






       Додаток 
                                                                              до розпорядження голови
                                                                              райдержадміністрації
                                                                              №  42 від  16.02.2015р.  


Колегія при голові райдержадміністрації


Пустовий Сергій                     
Михайлович
- голова райдержадміністрації, голова колегії.

Шепітко Сергій                       
Васильович
- голова районної ради (за згодою).
Зарічанський Богдан             
Григорович
- прокурор Чечельницького району   (за згодою).                           
Котенко Володимир               
Андрійович
-  начальник   управління  агропромислового                                    розвитку   	райдержадміністрації.
Решетник  Ніна                        
Олександрівна
- начальник фінансового управління райдерж-       адміністрації.
Мартинюк Станіслав             
Миколайович   
- начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Каленич Павло
Євгенович                               
- директор Агрофірми “Ольгополь”, депутат  
обласної Ради (за згодою)
Беліченко Тетяна
Михайлівна

-заступник начальника, начальник Чечельницького відділення  Бершадської ОДПІ (за згодою )
Іванова Людмила                   
Сергіївна
- начальник управління  Пенсійного фонду
  України  у  Чечельницькому  районі  (за  згодою).
П’яніщук Сергій  
Вікторович                              
- начальник  відділення   Державного казначейства у  Чечельницькому  районі головного Управління Державного Казначейства України у Вінницької області ( за  згодою).
Поліщук  Наталія                     
Анатоліївна
- начальник районного відділу статистики
  ( за  згодою ).
Колісник Юхим                       
Іванович
- голова  профспілкової організації  працівників
  агропромислового комплексу, голова
  Координаційної  ради  профспілок
  Чечельницького  району (за  згодою).
Басалига Роман Іванович            

- в.о. начальника Чечельницького РВ УМВС України  у Вінницькій області  (за згодою).
Савинецький Валерій
Андрійович                                

- селищний голова (за згодою)

Прилуцька Любов
Петрівна                                     


- начальник Чечельницького управління  
 юстиції(за згодою)
Тимофієва Ольга
Георгіївна                                   
- керівник апарату райдержадміністрації

                          

                                  




Керівник апарату
райдержадміністрації                                                       О. Тимофієва

