УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«10»вересня 2013

№374 /2013- р
м.Деражня

Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 07.04. 2010 № 138/2010-р.

На підставі ст. 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,
у зв”язку із зміною місця роботи окремих членів робочої групи:

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від
07 квітня 2010 № 138/2010-р. «Про утворення місцевого комітету з економічних
реформ при райдержадміністрації», виклавши додаток в новій редакції
(додається) .
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

В.Плюта

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 07.04.2010 № 138 / 2010- р.
( в редакції розпорядження голови
райдержадміністрації)
від __________№ __ /2013-р.
СКЛАД
місцевого комітету з економічних реформ при райдержадміністрації
Плюта
Вадим Олександрович

-

голова районної державної адміністрації, голова
комітету

Король
Василь Афонович

-

перший заступник голови районної державної
адміністрації, заступник голови комітету

Теравський
Ігор Антонович

-

заступник голови районної державної адміністрації,
відповідальний секретар комітету

Атаманюк
Роман Анатолійович

-

в. о. начальника відділу Держземагентства
Деражнянському районі (за згодою)

Варгатий
Володимир Васильович

-

депутат районної ради, голова постійної комісії з
питань соціального захисту населення (за згодою)

Веселовський
Олег Ігорович

-

заступник голови районної ради (за згодою)

Григорчук
Оксана Іванівна

-

начальник управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації

Заденська
Надія Степанівна

-

начальник районного відділу статистики(за згодою)

Киричок
Володимир Андрійович

-

міський голова (за згодою)

Кравченко
Тетяна Йосипівна

-

начальник
управління
соціального
захисту
населення районної державної адміністрації

Малік
Людмила Василівна

-

начальник відділу освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації

Михайлова
Тамара Дмитрівна

-

заступник начальника
Хмельницької МДПІ,
начальник Деражнянського відділення (за згодою)

Намеснікова
Анжеліка Олександрівна

-

начальник відділу економічного розвитку та торгівлі
районної державної адміністрації

Онуфрійчук
Володимир Іванович

-

головний лікар Деражнянської ЦРЛ (за згодою)

Перейма
Анатолій Анатолійович

-

депутат районної ради, голова постійної комісії
районної ради з питань агропромислового
комплексу, промисловості, енергетики транспорту,

у

зв’язку та розвитку підприємництва (за згодою)
заступник директора НВП «Елетер», депутат
районної ради (за згодою)

Петришин
Богдан Михайлович

-

Петрів
Валентина Петрівна

-

начальник управління фінансів районної державної
адміністрації

Пиріжок
Іван Дмитрович

-

керівник апарату районної державної адміністрації

Півець
Оксана Петрівна

-

начальник відділу житлово – комунального
господарства та будівництва районної державної
адміністрації

Радченко
Петро Маркович

-

голова
правління
ВАТ
«Деражнянське
хлібоприймальне підприємство» (за згодою)

Рудик
Лілія Миколаївна

-

начальник управління Пенсійного фонду України в
Деражнянському районі (за згодою)

Сідлецька
Оксана Володимирівна

-

начальник Деражнянського районного управління
юстиції ( за згодою)

Тесленко
Валерій Генадійович

-

заступник голови районної державної адміністрації

Фещук
Микола Іванович

-

приватний підприємець, депутат районної ради,
заступник голови постійної комісії районної ради з
питань
АПК,
промисловості,
енергетики,
транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва (за
згодою)

Яглінський
Ігор Станіславович

-

заступник голови правління ПрАТ «Деражнянський
молочний завод», депутат районної ради, голова
постійної комісії районної ради з питань планування
бюджету та фінансів (за згодою)

Яковлєв
Юрій Володимирович

-

депутат районної ради, голова постійної комісії з
питань
екології,
будівництва,
житлово
–
комунального господарства
та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
району (за згодою)

Керівник апарату адміністрації

І. Пиріжок

ПАСПОРТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
«Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 07.04. 2010 № 138/2010-р.»
з питання:

Дата
Індекс (№)

«Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 07.04. 2010 № 138/2010-р.»

Проект розпорядження внесений (ким)

Відділом
економічного
райдержадміністрації

розвитку

та

торгівлі

Строк дії або кінцевий строк
виконання розпорядження

ПРОЕКТ ПОГОДИЛИ:
Найменування посад осіб, які
погодили проект документа
Перший
заступник
голови
райдержадміністрації
Заступник
голови
райдержадміністрації
Заступник
голови
райдержадміністрації
Керівник
апарату
райдержадміністрації
Начальник загального
відділу
апарату
райдержадміністрації
Завідувач юридичного
сектору
апарату
райдержадміністрації
Начальник управління
економічного розвитку,
торгівлі, інфраструктури
та
туризму
райдержадміністрації

Прізвища та ініціали
посадових осіб
Король В.А.

Тесленко В.Г.
Теравський І.А.
Пиріжок І.Д.
Шевчук В.В.

Новосадюк С.В.

Намеснікова А.О.

Підписи і дати
погодження

Зауваження до проекту
документа

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОПОНУЄТЬСЯ НАДІСЛАТИ:
№ пор.

Найменування адресатів

1

2
Членам робочої групи

Кількість
примірників
3
13

в повному
комплекті
4

У тому числі :
витяги з :
лише додатки
№
5
6
7

Всього примірників:
Виконавець проекту розпорядження_______________ ________________________________А.О.Намеснікова
(підпис)
(ініціали, прізвище)
тел. № __________“____”_____________ _____ р.
Наказ надіслано адресатам згідно із списком розсилки “____”_____________ _____ р.
_________________________ Намеснікова А. О.
(підпис, ініціали, прізвище особи, яка здійснила розсилку)

№ пор.
1

ВІДМІТКИ
про внесення змін, доповнень, продовження строків дії, визнання втрати чинності
або зняття з контролю
Підпис, ініціали та
Зміст відмітки
Підстава
прізвище особи, яка
зробила відмітку
2
3
4

