від “15” січня 2015 року

Додаток
до розпорядження голови Знам’янської
районної державної адміністрації
15 січня 2015 № 11-р

№ 11-р
м. Знам’янка

Про затвердження районної ради
з питань безпечної життєдіяльності
населення у новому складі

СКЛАД
районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" та у зв'язку з кадровими змінами, що відбулися:
1. Затвердити районну раду з питань безпечної життєдіяльності населення
у новому складі згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 20 лютого 2014 року № 53-р "Про затвердження
районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення у новому складі".

КОРЧИНСЬКИЙ
Ярослав Ігнатович
АНІСІМОВА-ШИЛО
Ольга Іванівна
КУЗЬМІН
Олег Васильович

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Корчинського Я.І.

Голова районної
державної адміністрації

Ю. ГРИГОРАШ

ДАВИДОВА
Тамара Ігорівна

БАБІЧ
Тетяна Миколаївна

Голова ради
– перший заступник голови районної державної
адміністрації
Заступники голови ради:
– заступник голови районної державної
адміністрації
– заступник начальника, начальник відділу
організації виробництва, переробки
сільськогосподарської продукції та
врегулювання відносин власності управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Секретар ради
– головний спеціаліст відділу інженернотехнічного забезпечення та кадрової роботи
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Члени ради:
– начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

БИСКУБ
Галина Михайлівна

– начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ВОЛЧОК
Олександр Іванович

– начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

ГРЕЧИНА
Наталя Іванівна

– головний лікар комунального закладу
"Знам'янський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги"
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ГУЛИЙ
Андрій Андрійович

– начальник Знам’янського міського відділу
УМВС в Кіровоградській області (за згодою)

ІВАНОВА
Алла Іванівна

– начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

ЛАРІОНОВ
Владислав Сергійович

– начальник Знам’янського міськрайонного
відділу управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Кіровоградській
області

МАНЬКО
Сергій Вікторович

– начальник відділу державного санітарного
епідеміологічного нагляду у Знам’янському та
Олександрівському районах

МУРАВСЬКИЙ
Ігор Борисович

– головний лікар Знам’янської центральної
районної лікарні

ОЛЕФІРОВА
Наталя Іванівна

– директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Знам’янського району

ПРИЙМАК
Іван Володимирович

– державний інспектор з охорони праці
територіального управління
Держгірпромнагляду в Кіровоградській області
(за згодою)

САВЕЛЬЄВ
Валентин Іларіонович

– начальник відділення виконавчої дирекції
фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань у Знам'янському районі

САМАРІН
Федот Васильович

– начальник Знам’янського управління по
експлуатації газового господарства

СИДОРЕНКО
Віта Григорівна

– начальник відділу освіти райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.СЛЮСАРЕНКО

