УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

22.03.2018

№ 103

Про внесення змін
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 02.07.2012 №222

Відповідно до ст. ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та у зв’язку з кадровими змінами:
1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від
02.07.2012 № 222 «Про затвердження Положення про експертну раду з питань
випуску соціально значущої літератури місцевих авторів та складу експертної
ради», виклавши склад експертної ради з питань випуску соціально значущої
літератури місцевих авторів у новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до Положення про експертну раду з питань випуску
соціально
значущої
літератури
місцевих
авторів,
затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.07.2012 № 222, а саме:
1) пункт 4 Положення викласти у такій редакції:
«4. Рада забезпечує:
вивчення, аналіз, підготовку висновків стосовно актуальності, тематичної
спрямованості, змісту та якості видавничих проектів;
сприяння підготовці презентацІйних видань про Житомирську область.»;
2) пункт 6 Положення виключити, відповідно пункти 7-10 вважати
пунктами 6-9.
—— - — — -------------

Голова адміністрації

І. П. Гундич

Додаток
до розпорядження
голови облдержадміністрації
02.07.2012
№ 222
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
від 22.03.2018 № 103)
СКЛАД Е КСПЕРТНОЇ РАДИ
з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів
Лагута
Ярослав Миколайович

- заступник голови облдержадміністрації,
голова експертної ради

Вілівчук
- заступник голови обласної ради,
Максим Олександрович
заступник голови експертної ради (за згодою)
Гонзур
Ярослава Сергіївна

- головний
спеціаліст управління
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації, секретар робочої групи
Члени ради:

Безверха
Тетяна Миколаївна

- в. о. директора ККГВ «Полісся»
обласної ради (за згодою)

Близнюк
Андрій Сергійович

- доцент кафедри видавничої справи, редагування,
основ журналістики та філології Житомирського
державного університету імені Івана Франка,
кандидат філологічних наук (за згодою)

Галагуза
Олена Володимирівна

- депутат Житомирської обласної ради, голова
постійної комісії з гуманітарних питань (за згодою)

Гресь
Світлана Миколаївна

- начальник управління сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації, голова обласної організації
Національної спілки письменників України

Григор’єва
Ольга Миколаївна

- начальник управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Євенок
Олексій Олексійович

- видавець, ФОП «Євенок О.О.» (за згодою)

Житомирської
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Продовження додатка
Люблянська
Олена Володимирівна

- директор бібліотеки для юнацтва Житомирської
обласної ради (за згодою)

Мокрицький
Георгій Павлович

- історик-краєзнавець, журналіст, керівник
ПП «Волинь» (за згодою)

Михальчук
Людмила Миколаївна

- директор бібліотеки для дітей Житомирської
обласної ради (за згодою)

Невмержицький
Василь Іванович

- директор Житомирського відокремленого підрозділу
установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»
(за згодою)

Парфентієва
Тетяна Миколаївна

- в.о. начальника управління культури та туризму
облдержадміністрації

Петраускас
Андрій Вальдасович

- керівник Житомирської археологічної експедиції,
кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Інституту археології НАН України (за
згодою)

Пивоваров
Вадим Андрійович

- заступник директора обласної універсальної наукової
бібліотеки імені О.Ольжича (за згодою)

Стельмах
Володимир Іванович

- співголова Координаційної ради (за згодою)

Телізенко
Оксана Михайлівна

- фотограф (за згодою)

Шатило
Олексій Анатолійович

директор департаменту економічного розвитку,
торгівлі
та
міжнародного
співробітництва
облдержадміністрації

Шевчук
Лариса Петрівна

начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації

Шевчук

- фотограф (за згодою)

