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Про затвердження нового
складу колегii ВишгородськоI
районноТ державноi адмiнiстрацiI

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
Положення про колегiю Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням виконуючого обов'язки голови районноi
державноi адмiнiстрацii вiд 18.02.2015 Jф 48 <Про затвердження Положення
про колегiю ВишгородськоТ районноi державноi адмiнiстрацii>>, у зв'язку з
кадровими змiнами:

1. Затвердити новий склад колегii Вишгородськоi районноi державноi
адмiнiстрацii, згiдно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови районноi
державноi адмiнiстрацiT вiд 31.01.20|9 М 34 <Про затвердження нового
складу колегii Вишгородськоi районноI державноI адмiнiстрацii> з наступними
змiнами.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
виконуючого обов'язки керiвника адмiнiстрацii Фещенко Ю. О.

Виконуючий обов'язки
голови адмiнiстра о.дАнчин



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження виконуючого обовОязки
голови Вишгородськоi районноi
державноТ адмiнiстрацii
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СКЛАД КОЛЕГIi

- виконуючий обов'язки голови
райдержадмiнiстрацii, голова колегii;

- нач€шьник Вишгородського вiддiлу полiцii
Головного управлiння Нацiональноi полiцii
в Киiвськiй областi (за згодою);

- нач.Lпьник управлiння фiнансiв
райдержадмiнiстрацiТ;

8 Кириченко Ростислав - голова.Вишгородськоi районноI ради
миколайович (за згодою);

9 Лук'яненко BiKTop } - голова громадськоi благодiйноi органiзацiТ
Iванович лiквiдаторiв наслiдкiв aBapii на

Чорнобильськiй АЕС, осiб з iнвалiднiстю з
числа BeTepaHiB вiйни, АТО, ООС <<Сокiл>> у
м. Вишгородi та Вишгородському районi
(за згодою);

Вишгородськоi районноi державноi адмiнiстрацii

1 Щанчин Олексiй
Олександрович

2 Бондаренко Геннадiй - начальник Вишгородського РВ ГУ ДСНСвiкторович Украiни в Киiвськiй областi (за згодою);

З Волотовська Тетяна - заступник голови райдержадмiнiстрацii;
Павлiвна

4 Гаврилова Свiтлана начальник управлiння економiки
BiKTopiBHa раидержадмlнlстрацl 1 ;

5 Щобровольська Вiкторiя - голова профспiлкового KoMiTeTy
Володимирiвна

6 Бежук Роман
Вiкторович

райдержадмiнiстрацiТ (за згодою);

7 Срема Тетяна
миколатвна



10 МартиненкоОлександр
миколайович

11 Правдива Iрина
Олександрiвна

|2 Прибора Микола
Володимирович

13 Стукач Микола
Петрович

|4 Ткачук BiKTop
миколайович

15 Фещенко Юлiя
Олександрiвна

1б Шубко IHHa
василiвна

Виконуючий обов'язки керiвника

начальник Вишгородського районного
комун€rльного пiдприемства <<Комун€tльнию)
(за згодою);

- голова Вишгородськоi районноi органiзацii
Товариства Червоного Хреста (за згодою);

вiйськовий KoMicap Вишгородського
районного вiйськового KoMicapiaTy (за
згодою);

новосiлкiвський сiльський голова
(за згодою);

голова ВишгородськоТ районноi органiзацii
УкраiЪськоi спiлки BeTepaHiB Афганiстану
(за згодою);

виконуючий обов'язки керiвника апарату
райдержадмiнiстрацii;

директор навч€tльно_виховного комплексу
<Вишгородська районна гiмназiя <<Iнтелект>>

- загальноосвiтня школа I ступеня> (за
згодою).

ю. ФЕIцЕнкоапарату адмiнiстрацii

Алла Захарченко

ш


