ЗАПОРІЗЬКА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

рай о н н а

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

м. Запоріжжя

від

№

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
2z.05.20I9 X» 214 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у
Запорізькому районі Запорізької області протягом 2019-2021 років»
Керуючись статтями 16, 22, 23, 28, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації». Законом України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», рішенням Запорізької районної ради від 23.12.2016 № 6
«Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей,
сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки», зі
змінами та доповненнями, на виконання розпорядження голови Запорізької
обласної державної адміністрації від 16.05.2019 № 261 «Про організацію
оздоровлення та відпочинку дітей у Запорізькій області протягом 2019 - 2021
років» з метою належної організації та проведення оздоровчої кампанії та у
зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в Запорізькій районній державній
адміністрації Запорізької області
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
■¥

1. Внести зміни до пункту з підпункту 1 розпорядження голови
райдержадміністрації від 22.05.2019 № 214 «Про затвердження складу
оперативного районного штабу з координації оздоровчої кампанії у
Запорізькому районі Запорізької області протягом 2019 - 2021 років»:
1) затвердити склад оперативного районного штабу з координації
оздоровчої кампанії у Запорізькому районі Запорізької області протягом 2019 2021 років, в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голшЕЬгШЙдержадміністрації Тетяну Рогач.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації

СКЛАД
оперативного районного штаб>; з координації оздоровчої кампанії у
Запорізькому районі Запорізькій області протягом 2019 - 2021 років
Рогач
Тетяна Іванівна

заступник голови Запорізької
райдержадміністрації, голова штабу

Круподера
Тетяна Володимирівна

начальник управління соціального
захисту населення Запорізької
райдержадміністрації, заступник голови
штабу

Ширіна
Тетяна Леонідівна

завідувач сектору у справах соціального
захисту громадян, сім’ї та дітей
управління соціального захисту
населення Запорізької
райдержадміністрації, секретар штабу
Члени штабу:

Авдеева
Алеся Валеріївна

начальник служби у справах дітей
Запорізької райдержадміністрації

Бессікало
Володимир Іванович

директор (головний лікар» КНП
«Запорізький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Запорізької
районної ради Запорізької області (за
згодою)

Ломейко
Володимир Іванович

заступник голови Запорізької районної
ради (за згодою)

Гемська
Ірина Володимирівна

начальник відділу освіти, молоді, спорту,
культури та туризму Запорізької
райдержадміністрації

Прокопенко
Ірина Михайлівна

директор КЗ «Центр надання соціальних
послуг» Запорізького районної ради

Запорізької області
Зверев
Геннадій Володимирович

Начальник відділу державного нагляду за
Дотриманням санітарного законодавства
Запорізького районного управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області (за згодою)

Зорянова
Ольга Олександрівна

старший інспектор ювенальної превенції
Запорізького РВП Дніпровського ВП
ГУНП в Запорізькій області, майор
поліції (за згодою)

Коношенко
Борис Іванович

голова Запорізької районної організації
профспілки працівників
агропромислового комплексу України
(за згодою)

Марко
Віктор Іванович

головний спеціаліст відділу нагляду за
додержанням законодавства у сфері
соціально-трудових відносин, пенсійного
забезпечення та надання всіх видів
соціальних допомог управління
соціального захисту населення
Запорізької райдержадміністрації

Полун
Людмила Сергіївна

начальник відділу з питань цивільного
захисту населення Запорізької
райдержадміністрації

Мишакіна
Лариса Миколаївна

голова Запорізької районної організації
профспілки працівників освіти і науки
України (за згодою)

Неумивака
Анна Олександрівна

начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

Ткаченко
Сергій Миколайович

депутат Запорізької районної ради,
голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та соціального захисту (за
згодою)

Шейко
Максим Миколайович

майор служби цивільного захисту,
головний інспектор відділу запобігання
надзвичайним ситуаціям Запорізького
міськрайонного управління ГУ ДСНС
України в Запорізькій області (за згодою)

Шостак
Віктор Леонідович

начальник Запорізького районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області (за згодою)

