ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
та голови обласної ради
15.05.2018

№ 189УІ9

Про утворення обласної комісії
для розгляду пропозицій щодо надання
і використання коштів з обласного бюджету,
що спрямовуються господарствам населення
для виплат відшкодування вартості закуплених
установок індивідуального доїння

Відповідно до сї'.ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та Порядку надання і використання коштів з обласного бюджету, що
спрямовуються господарствам населення для виплат відшкодування вартості
закуплених установок індивідуального доїння, затвердженого рішенням
обласної ради від 07 березня 2018 року №939, та з метою організації роботи,
пов’язаної з проведенням прийому заявок і документів від господарств
населення, для отримання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються для
виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння
1. Утворити обласну комісію для розгляду пропозицій щодо надання і
використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам
населення для виплат відшкодування вартості закуплених установок
індивідуального доїння (далі - комісія) та затвердити її склад згідно з додатком.
2. Комісії здійснювати свою роботу відповідно до Порядку надання і
використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам
населення для виплат відшкодування вартості закуплених установок
індивідуального доїння, затвердженого рішенням обласної ради від 07 березня
2018 року № 939.
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3.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступн
голови облдержадміністрації Лагуту Я.М. та першого заступника голови
обласної ради Крамаренка С.М.

Додаток
до розпорядження
голови облдержадміністрації та
голови обласної ради
15.05.2018 № 189/19
Склад
обласної комісії для розгляду пропозицій
щодо надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються
господарствам населення для виплат відшкодування
вартості закуплених установок індивідуального доїння

Лагута
Ярослав Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, голова
комісії

Крамаренко
Сергій Михайлович

перший заступник голови обласної ради, заступник
голови комісії

Градівський
Віктор Михайлович

заступник директора департаменту
агропромислового розвитку та економічної політики
облдержадміністрації, заступник голови комісії

#

Тищенко
Тетяна Яківна

начальник відділу сільськогосподарської та
продовольчої політики управління аграрного
виробництва департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики
облдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Андрійчук
Валерій Федорович

декан технологічного факультету Житомирського
національного агроекологічного університету
(за згодою)

Бовсуновський
Юрій Іванович

депутат обласної ради, фракція Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» (за згодою)

Волківський
Ігор Андрійович

заступник начальника управління
Держпродспоживслужби у Житомирській області
(за згодою)
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Головієнко
Петро Васильович

голова громадської організації «Асоціація фермерів
та приватних землевласників Житомирської
області» (за згодою)

Дідківський
Володимир Олександрович

депутат обласної ради, фракція «Народна партія»
(за згодою)

Добринська
Ніна Кантіївна

заступник начальника управління аграрного
виробництва начальник відділу агарного ринку та
розвитку сільських територій департаменту
агропромислового розвитку та економічної
політики облдержадміністрації

Драган
Юрій Вікторович

голова громадської організації «Асоціація фермерів
та приватних землевласників в Житомирській
області» (за згодою)

Жерибор
Ліна Леонідівна

начальник управління обробки даних економічної
статистики Головного управління статистики у
Житомирській області (за згодою)

Костюченко
Людмила Борисівна

завідувач сектору впровадження програм аграрного
розвитку управління аграрного виробництва
департаменту агропромислового розвитку та
економічної політики облдержадміністрації

Костюшко
Ірина Вікторівна

депутат обласної ради, фракція «Блок Петра
Порошенка «Солідарність», голова постійної комісії
обласної ради з питань агропромислового
комплексу, земельних відносин та розвитку села
(за згодою)

Кравченко
Іван Анатолійович

начальник відділу ринку та оцінки земель
управління державної експертизи, ринку та оцінки
земель Головного управління Держгеокадастру
у Житомирській області (за згодою)
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Кропачов
Дмитро Ігорович

депутат обласної ради, фракція ВО «Батьківщина»
(за згодою)

Кузьмєнко
Микола Сергійович

заступник голови обласної асоціації фермерів
(за згодою)

Кухарчук
Лариса Миколаївна

головний спеціаліст відділу сільськогосподарської
та продовольчої політики управління аграрного
виробництва департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики
облдержадміністрації

Кучер
Людмила Євгенівна

начальник управління промислової політики та
програмування територіального розвитку
департаменту агропромислового розвитку та
економічної політики облдержадміністрації

Маланюк
Остап Зіновійович

депутат обласної ради, фракція політичної партії
«Об’єднання «Самопоміч» (за згодою)

Мельник
Володимир Миколайович

начальник відділу фінансів місцевих органів влади
галузей виробничої сфери департаменту фінансів
облдержадміністрації

Нагорняк
Володимир Васильович

депутат обласної ради, фракція політичної партії
«Опозиційний блок» (за згодою)

Пінський
Олег Вікентійович

депутат обласної ради, фракція ПП «Українське
об’єднання патріотів «Укроп» (за згодою)

Полончук
Василь Сергійович

заступник начальника управління, начальник
відділу адміністрування ПДВ управління податків і
зборів з юридичних осіб Головного управління
Державної фіскальної служби у Житомирській
області (за згодою)

Романчук
Олександр Анатолійович

головний спеціаліст юридичного управління
апарату облдержадміністрації

4
Продовження додатка

Руденький
Андрій Олександрович

депутат обласної ради, фракція «Блок Петра
Порошенка «Солідарність» (за згодою)

Савчук
Іван Миколайович

заступник директора Інституту сільського
господарства Полісся Національної академії
аграрних наук України (за згодою)

Чупахін
Василь Володимирович

начальник відділу контролю в аграрній галузі
екології та природокористування управління
Північного офісу Державної аудиторської служби
в Житомирській області (за згодою)

Шегеда
Олександр Васильович

голова громадської спілки «Асоціація фермерів та
приватних землевласників Житомирської області»
(за згодою)

Керівник апарату

Перший заступник

