ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради
1 5 .0 5 .2 0 1 8

№ 187/17

Про затвердження нового складу
регіональної
робочої
групи
з
розроблення перспективного плану
формування територіальних громад
Житомирської області
Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39, 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», пункту 7 статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 11 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» та у зв’язку з кадровими
змінами:
1. Затвердити новий склад регіональної робочої групи з розроблення
перспективного плану формування територіальних громад Житомирської
області, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації та голови
обласної ради від 09.04.2015 №115/13
(із змінами, внесиними
розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради
від 17.07.2017 №269/69), згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації та голови обласної ради від 23.03.2017 №98/18 «Про
затвердження нового складу регіональної робочої групи з розроблення
перспективного плану формування територіальних громад Житомирської

іади

іВ. Ширма

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
та голови обласної ради
(у редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
та голови обласної ради
від 17.07.2017 №269/69)
1 5 .0 5 .2 0 1 8 № І87УІ7

СКЛАД
регіональної робочої групи з розроблення перспективного плану
формування територіальних громад Житомирської області
ГУНДИЧ
Ігор Петрович

голова обласної державної адміністрації,
співголова регіональної робочої групи

ШИРМА
Володимир Васильович

голова
обласної
ради,
спі вголова
регіональної робочої групи (за згодою)

ЩЕБЕТОВ
Роман Олегович

заступник голови облдержадміністрації,
заступник співголови робочої групи

КРАМАРЕНКО
Сергій Михайлович

перший заступник голови обласної ради,
заступник співголови робочої групи

БАБИЧ
Олександр Сергійович

начальник організаційного відділу апарату
облдержадміністрації,
секретар
робочої
групи

ВАЛІНКЕВИЧ
Юрій Борисович

заступник
начальника
бюджетного
управління - начальник відділу доходів та
економічного аналізу департаменту фінансів
облдержадміністрації,
секретар
робочої
групи

МЕДИНСЬКИЙ
Віктор Христофорович

заступник
директора
департаменту
начальник управління містобудування та
архітектури департаменту містобудування,
архітектури
та
будівництва
облдержадміністрації, головний архітектор
області, секретар робочої групи
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Продовження додатка
Члени робочої групи
БАР ДУК
Микола Миколайович

Високівський сільський голова (за згодою)

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ
Віктор Леонідович

Новоград-Волинський міський голова (за
згодою)

ВІЛТВЧУК
Максим Олександрович

заступник голови обласної ради

ВІТУСЕВИЧ
Віталій Йосипович

голова постійної комісії обласної ради з
питань соціально-економічного розвитку
регіону,
інвестиційної
ДІЯЛЬНОСТІ,
середнього і малого бізнесу, будівництва,
транспорту та зв’язку

ВОЛИЕИШЬ
Людмила Семенівна

керівник
секретаріату
міжфракційного
депутатського об’єднання «Захист прав
дітей - пріоритет держави» Верховної Ради
України (за згодою)

ВОЛОШИНА
Ірина Петрівна

перший заступник начальника Головного
територіального управління юстиції у
Житомирській області (за згодою)

ГАВРИЛЮК
Олександр Станіславович

Пулинський селищний голова (за згодою)

ГАЛАГУЗА
Олена Володимирівна

голова постійної комісії обласної ради з
гуманітарних питань

ГРЕСЬ
Світлана Миколаївна

начальник управління сім’ї,
спорту облдержадміністрації

ГРИГОР’ЄВА
Ольга Миколаївна

начальник
управління
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

ДЕМИДЧУК
Ірина Володимирівна

начальник юридичного управління апарату
облдержадміністрації

ДЗЮБЕНКО
Олег Миколайович

голова постійної комісії обласної ради з
питань бюджету і комунальної власності

молоді

та
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Продовження додатка
ДУШКО
Анатолій Олександрович

Баранівський міський голова (за згодою)

євдокимов
Віктор Валерійович

ректор
Житомирського
державного
технологічного
університету,
доктор
економічних наук, професор (за згодою)

ПАРФЕНТІЄВА
Тетяна Миколаївна

в.о. начальника управління культури та
туризму облдержадміністрації

КІЗІН
Сидор Васильович

голова постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, депутатської діяльності,
місцевого
самоврядування,
законності,
правопорядку та антикорупційної діяльності

КОСТЮШКО
Ірина Вікторівна

голова постійної комісії обласної ради з
питань
агропромислового
комплексу,
земельних відносин та розвитку села

КРИСЮК
Роман Анатолійович

начальник
управління
будівництва
та
облдержадміністрації

КУРІНСЬКИЙ
Андрій Борисович

начальник
Житомирського
обласного
управління
лісового
та
мисливського
господарства (за згодою)

КУХАРСЬКА
Тетяна Василівна

виконавчий
директор
Житомирського
регіонального відділення Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України» (за згодою)

ЛАГУТА
Ярослав Миколайович

заступник голови облдержадміністрації

МАЗУР
Василь Костянтинович

Бердичівський міський голова (за згодою)

МЕЛАШЕНКО
Анатолій Васильович

голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних
ресурсів

дорожнього
інфраструктури
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Продовження додатка
МІНІЧ
Леонід Григорович

в.о.
директора департаменту
облдержадміністрації

МОСКАЛЕНКО
Володимир Васильович

Коростенський міський голова (за згодою)

НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
Василь Іванович

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

ПРОКОПЕЦЬ
Юрій Васильович

директор департаменту праці, соціальної та
сімейної політики облдержадміністрації

ПАЛАМАРЧУК
Не ля Анатоліївна

голова Федерації профспілок Житомирської
області (за згодою)

РУДНИЦЬКИЙ
Дмитро Вікторович

голова Новоград-Волинської районної ради

РУДЮК
Григорій Лаврентійович

Новоборівський
згодою)

ЖАБОКРИЦЬКИЙ
Євгеній Вікторович

голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров'я, соціального
захисту населення та у справах ветеранів

ПИЛИПЧУК
Наталія Сергіївна

в.о. начальника служби у справах дітей
облдержадміністрації

КИРИЧУК
Г алина Євгеніївна

ректор
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка, доктор
біологічних наук, професор (за згодою)

СКИДАН
Олег Васильович

ректор
Житомирського
національного
агроекологічного університету (за згодою)

СОКАЛЬСЬКИЙ
Сергій Вікторович

голова обласної асоціації сільських та
селищних рад, Глибочицький сільський
голова Житомирського району (за згодою)

селищний

фінансів

голова

(за
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Продовження додатка
СУСЛИК
Микола Петрович

начальник управління
облдержадміністрації

СУХОМЛИН
Сергій Іванович

Житомирський міський голова (за згодою)

толочко

керуючий справами виконавчого апарату
обласної ради

Іван Михайлович

охорони

здоров’я

ШАХРАЙ
Олег Миколайович

заступник
начальника
Управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Житомирській області (за
згодою)

ШЕВЧУК
Лариса Петрівна

начальник управління
облдержадміністрації

ШОСТАК
Олексій Григорович

Малинський міський голова (за згодою)

ШАТИЛО
Олексій Анатолійович

керівник
апарату
адміністрації

ЯСЮНЕЦЬКИЙ
Олексій Олексійович

освіти

обласної

і

науки

державної

- заступник голови облдержадміністрації

^Гол&ва оШасної ради
Еш . Ширма

