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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 
28

квітня
2015 р.

№
119


Про утворення робочої групи з питань підготовки 
перспективного плану формування  територій громад району

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 591-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»:
	
1. Утворити робочу групу з питань підготовки перспективного плану формування територій громад району (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком.

	Робочій групі підготувати проект перспективного плану для подальшого розгляду та затвердження  на сесії районної Ради.


3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Голова районної державної 
адміністрації                                                                                         С. Пустовий           
	            

А. Ланецький
                    Н. Никитюк
О. Атаманенко
О. Беседа








    	      ЗАТВЕРДЖЕНО
		Розпорядження голови
		райдержадміністрації
		від 28.04.2015 року  № 119

С К Л А Д
робочої групи з питань підготовки перспективного плану 
формування  територій громад  Чечельницького району

Пустовий
Сергій Михайлович 
– 
голова райдержадміністрації, голова робочої групи

Шепітко
Сергій Васильович

ТИМОФІЄВА                      
Ольга Георгіївна

– 


-
голова районної Ради, співголова робочої групи  (за згодою)

керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Атаманенко
Олег Петрович

– 
начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації, секретар робочої групи

Шепітко
Сергій Васильович

– 
голова районної Ради, співголова робочої групи  (за згодою)

МОГИЛА
Сергій Миколайович

– 
головний лікар КУ «Чечельницька ЛПЛ» (за згодою)

КОВАЛЬ                            
Віктор Аврамович       
- 
головний лікар КЗ «Чечельницька РЦ ПМСД»
( за згодою)

Беседа
Ольга Віталіївна

– 
заступник голови райдержадміністрації
ІВАНОВА
Людмила Сергіївна


МАРТИНЮК                    
Станіслав Миколайович 
  
– 



-
начальник Управління Пенсійного фонду України  у Чечельницькому районі Вінницької області (за згодою)

начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

ПРИЛУЦЬКА
Любов Петрівна 
– 
начальник Чечельницького районного управління юстиції (за згодою)

САВЧУК
Віталій Володимирович

– 
начальник відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації

РЕШЕТНИК
Ніна Олександрівна

– 
начальник фінансового управління райдержадміністрації



ГУК 
Петро Іванович 


– 
заступник голови районної Ради (за згодою)

ЛИСЕНКО
Ганна Миколаївна
– 
 керуюча справами виконавчого  апарату районної ради (за згодою)

ЖМУРКО
Олександр Миколайович
– 
начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації, головний архітектор району

САВЧЕНКО
Микола Анатолійович

– 
Каташинський сільський голова (за згодою)
БЛИНДУР
Сергій Андрійович

ОЛІЙНИК  
Василь Михайлович

– 
Вербський сільський голова (за згодою)


- Рогізківський сільський голова  (за згодою)
ДЕМЕНЧУК
Галина Василівна


– 
головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації
ШУМИЛО                                - начальник відділу культури і туризму 
Аліна Петрівна                           райдержадміністрації
                      

ДЯКОВ                                    - головний редактор районної газети
Петро Сергійович                   «Чечельницький  Вісник» ( за згодою)


КОХАНОВСЬКИЙ               -  начальник відділу Держземагентства 
Олег Валерійович                     у Чечельницькому районі Вінницької області 
                                                    ( за згодою )

ДІХТЯР                                   - голова районної громадської
Олександр Якович                   організації «Українська  спілка ветеранів  
                                                   Афганістану»  (воїнів-інтернаціоналістів)
                                                   ( за згодою )

САБАШОК
Василь Іванович                      - голова районної громадської організації «Союз-
                                                    Чорнобиль України»  (за згодою)



