УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

№3

&

Про затвердження нового складу
комісії з надання одноразової грошової
допомоги громадянам, що проживають
на території Житомирської області

Відповідно до ст. 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації"
та у зв’язку із кадробими змінами в обласній державній адміністрації,
організаціях і установах області:
1. Затвердити новий склад комісії з надання одноразової грошової
допомоги громадянам області, утвореної розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 25.05.2009 № 167:

Лагута
Ярослав Миколайович

- заступник голови облдержадміністрації,
голова комісії

Прокопець
Юрій Васильович

- директор департаменту праці, соціальної та
сімейної політики облдержадміністрації,
заступник голови комісії

ГІивоварська
Марія Францівна

- керівник відділу загальної та кадрової
роботи Житомирського обласного
центру по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат, секретар комісії

Члени комісії:
Березовський
Сергій Володимирович

- начальник відділу мобілізаційної роботи та
спеціальних питань управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

Бойко
Лариса Миколаївна

- начальник управління документообігу
та роботи із зверненнями громадян апарату
обл держадм іністрації

Василівський
Валерій Вільгельмович

- директор Житомирського обласного центру
но нарахуванню та здійсненню соціальних
виплат

Василевська
Людмила Василівна

- начальник відділу державних соціальних
допомог департамент)' прані, соціальної і а
сімейної політики обл держадм іііі с т р а т ї

Кириченко
Наталія Андріївна

- начальник відділу фінансів соціального
захисту населення департаменту фінансів
облдержадм іністрації

Возний
Ярослав Юрійович

- директор обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів
(за згодою)

Камлук
Віктор Васильович

- голова громадської організації «Атоміник»
(за згодою)

Логінов
Валерій Володимирович

- завідувач Центрального міжрегіональної о
сектору Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції
(за згодою)

Петренко
Любов Василівна

- голова Житомирської обласної організації
Всеукраїнського об’єднання ветеранів
(за зг одою)

Хайнацька
Оксана Олександрівна

- начальник відділу соціального населення
управління праці та соціального захисту
населення Житомирської міської ради
(за згодою)

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 24.07.2015 № 226 «Про затвердження нового склад}
комісії з надання одноразової грошової допомоги громадянам, що проживають
на території Житомирської області», від 12.05.2016 № 129 «Про внесення змін
до складу комісії», від 20.07.2016 № 234 «Про внесешся змін до складу комісії».

Голова адміністрації

Ігор ГУПДИЧ

