розпоряд?ItЕння

голови вIльшАнськоi рдЙонноi дЕрrrrАвноi АдмIнIстяацli
кIровогрмськоi оБлАстI
вiд
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травня zotJpoKy
смт Вiльшанка
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15-р

Про координацiйну раду з питань
нацiонально-патрiотичного вихованнrt
при Вiльшанськiй районнiй державнiй
адмiнiстрацii

На виконання rrу{кту 9 cTaTTi 39 Закону УкраiЪи вiд 09 квiтня |999 року
Ng 58б-ХIV <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>, Указу Президента Украihи
вiд 13 жовтня 20|5 року }Ф 580 uПро Стратегiю нацiонапьно-патрiотичного
виховання дiтей та молодi на 2016-2020 роки>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраТни вiд 07 црудня 201-6 року }lb 999 <Про затвердження Типового
положення про координацiйtту раду з питань нацiоншtьно-патрiотичного
виховання при мiсцевiй державнi 4дмiнiстрацiii> та з метою забезпечення
системноi взаемодii державнID( органiв з громадськiстю щодо нацiональнопатрiотичного вю(овання дiтей та молодiо вивчеЕня проблемних питань,
пов'язаних з реаrriзацiею державноi полiтики у сферi нацiона.гtьнопатрiотичного виховання в районi та координацii дiй щодо Тх вирiшення:

1. Утворити координацiйну раду з питань нацiонально-патрiотичного
виховання при Вiльшанськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ (далi

Координацiйна рада).

2. Затвердити склад Координацiйноi ради згiдно з додатком.

Першшй заступнпк голови
район Hoi державноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

,Щодаток

розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi 4дмiнiстрацiТ
18 травня 2aI7 JФ 115-р
.Що

склАд

координацiйноi ради з питань нацiонально-патрiотичного виховання
дiтей та молодi при Вiльшанськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii
Голова Коордrrнацiйцоi ради

НЕСТЕРОВ
Сергiй

-

АнатолiйовиII

перший засryпник
голови райдержадмiнiстрацii

заступник голови Координацiйноi падп

РАДОВА
Тетяна Валентинiвна

методист Вiльшанського центру дитячоi та
юнацькоi творчостi

секретар Координацiйноi ради

ЧМИР
Сергiй Iванович

-

головний спецiагliст вiддiтrу освiти

райдержадмiнiстрацii

членrr Коордшшацiйноi ради:

APICTAPXOB
Ярослав Олексiйович
BACI4JЬKOBCЬKA Натапiя СергiiЪна
ГРИГОР'еВ
Сергiй Сергiйович
ДРАtЦАItЛJI

-

КОРЧЕВСЬК}Й

-

BiKTop Васильович

Миколайовиll
ЛУЧАНIНОВ
Андрiй КостянтиновиtI
Юрiй

завiдувач сектору мобiлiзацiйноi роботи
апарату райдержадмiнiстрацii
головний спецiапiст вiддiлу економiки та
розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii
начаJIьник вiддiJry органiзацiйно-iнформацiйноi
дiяльностi та комунiкацiй з громадськiспо
апарату райдержадмiнiстрацii
начапьник вiддi.гry освiти райдерж4дмiнiстрацii
нач€шьник Вiльшанського РВ ДВС
у Кiровоградськiй областi

ГТУЮ

головний редактор КП <<Районна газета <Зорi
пад Синюхою>r (за згодою)

Продовження додатку

мЕльник

Ярослав Вiкторович

МIДИЙ{JIОВА
Олена Петрiвна

нЕмировАIildZ

Володимир Миколайович

ПИРОЖЕНКО
Анна СергiТвна

поJIIщук

Михайло Володимирович

рАJIев

Iгор Вiталiйович

риБАк
Олег Петрович

чЕIIЕJьIflilФкIй
Петро Iванович

чмир

IBaH Сергiйович

KepiBHrrK апарату райопноi
державноi адмiнiстрацfi

керуючий справами виконавчого апарату
районноi ради (за згодою)
начальник вiддilry культури, туризму та
кулътурноТ спадщини райдержадмiнiстрацii
завiдувач архiвного сектору
райдержадмiнiстрацii
голова районного парламенry дiтей
(за згодою)
директор районного украiЪсько-болгарського
музею iM. IBaHa Гуржоса (за згодою)
начапьник районного вiмi.гry Управлiння ,ЩСНС
Украiни в Кiровоградськiй обпастi
керiвник вiйськово-патрiотичного ryртка
<,Щrкурu (за згодою)
вiйськовий KoMicap Вiльшанською районного
вiйськового KoMicapiary
голова Вiльшанськоi Районноi ФедерацiТ
футбоlry (за згодою)

о.куцАрЕвА

