ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради
0Є. О в- <ьс>12>

№

Про розроблення проекту програми
економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2019 рік
Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», з метою своєчасного та
якісного розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2019 рік:
1. Утворити робочу групу з розроблення проекту програми економічного
і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік (далі - робоча група)
та затвердити її склад згідно з додатком.
2. Надати право керівникам робочої групи залучати до розроблення
проекту програми фахівців підприємств, організацій і установ за згодою їх
керівників.
3. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики
облдержадміністрації у тижневий термін розробити рекомендації з підготовки
розділів проекту програми та довести їх до виконавців.
4. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Житомирській
області надавати необхідну статистичну інформацію на запити розробників
проекту програми.
5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, організаційному
відділу апарату облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати
територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, міськвиконкомам на основі прогнозних показників економічного і
соціального розвитку області, районів, міст, об’єднаних територіальних громад
на 2019 рік підготувати відповідні пропозиції до розділів проекту програми
підпорядкованих галузей, сфер діяльності, районів і міст та подати їх
департаменту
агропромислового
розвитку
та
економічної політики
облдержадміністрації до 20 вересня 2018 року.
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6. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики
облдержадміністрації:
1) опрацювати подані матеріали та на їх основі до ЗО листопада 2018 року
розробити проект програми економічного і соціального розвитку Житомирської
області на 2019 рік;
2) до 10 грудня 2018 року забезпечити обговорення проекту програми на
засіданні робочої групи з громадськими організаціями та науковими
установами області.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації Лагуту Я.М. та першого заступника голови
обласної ради Крамаренка С.М.

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації та
голови обласної ради
Об. О в.& М Ь №
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2019 рік
Гундич
Ігор Петрович

- голова
групи

Ширма
Володимир Васильович

- голова обласної ради, співголова робочої групи

Крамаренко
Сергій Михайлович

- перший заступник голови обласної ради, заступник
співголови робочої групи

Лагута
Ярослав Миколайович
Кучер
Людмила Євгеніївна

облдержадміністрації,

співголова

робочої

заступник голови облдержадміністрації, заступник
співголови робочої групи
- начальник управління промислової політики та
програмування
територіального
розвитку
департаменту
агропромислового
розвитку
та
економічної політики облдержадміністрації, секретар
робочої групи
Члени робочої групи

Антіпова
Г анна Валентинівна

- директор
Житомирського
обласного
соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді

Арендарчук
Наталія Петрівна

- заступник директора - начальник управління
зовнішньоекономічної політики та підприємництва
департаменту
агропромислового
розвитку
та
економічної політики облдержадміністрації

Бабич
Олександр Сергійович

- начальник
організаційного
облдержадміністрації

Варема
Тетяна Никифорівна

- заступник директора - начальник управління
житлово-комунального господарства департаменту
регіонального розвитку облдержадміністрації

Вілівчук
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

відділу

центру

апарату
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Г алагуза
Олена Володимирівна

- голова постійної комісії обласної ради з гуманітарних
питань

Градівський
Віктор Михайлович

- в.о. директора департаменту агропромислового
розвитку
та
економічної
політики
облдержадміністрації

Гресь
Світлана Миколаївна

- начальник управління національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту облдержадміністрації

Гриб
Василь Миколайович

- заступник начальника управління - начальник відділу
супроводу
програм
цивільного
захисту
та
господарського забезпечення управління цивільного
захисту населення облдержадміністрації

Дзюбенко
Олег Миколайович

- голова постійної комісії обласної ради з питань
бюджету і комунальної власності

Добринська
Ніна Кантіївна

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

Ейсмонт
Віталій Станіславович

- голова фракції
. «Самопоміч»

Жабокрицький
Євгеній Вікторович

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

Зарицький
Олександр Миколайович

- начальник обласного інформаційно-аналітичного
центру медичної статистики Житомирської обласної
ради

Кізін
Сидор Васильович

- голова
фракції
Всеукраїнського
об’єднання
«Свобода», голова постійної комісії обласної ради з
питань
регламенту,
депутатської
діяльності,
місцевого самоврядування, законності, правопорядку
та антикорупційної діяльності

Кокітко
Наталія Володимирівна

- голова фракції ПП «Українське об’єднання патріотів
«Укроп»

Кондратюк
Андрій Анатолійович

- заступник начальника
Житомирської митниці
Державної фіскальної служби України (за згодою)

Ковальчук
Лариса Миколаївна

- заступник голови відділення - начальник відділу
досліджень і розслідувань Житомирського обласного
територіального
відділення
Антимонопольного
комітету України (за згодою)

політичної

партії

«Об’єднання

з
Продовження додатка
Костюшко
Ірина Вікторівна

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

Крисюк
Роман Анатолійович

- начальник управління дорожнього будівництва та
інфраструктури облдержадміністрації

- голова
фракції
Кропивницький
Володимир Миколайович
«Батьківщина»

Всеукраїнського

об’єднання

Мединський
Віктор Христофорович

- заступник директора начальник управління
регіонального розвитку та містобудівного кадастру
департаменту
регіонального
розвитку
облдержадміністрації

Мелашенко
Анатолій Васильович

- голова фракції політичної партії «Опозиційний блок»,
голова постійної комісії обласної ради з питань
екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів

Микитін
Олег Ярославович

- заступник начальника Житомирського
управління водних ресурсів (за згодою)

Мініч
Леонід Григорович

- в.о.
директора
облдержадміністрації

Музиченко
Сергій Юрійович

- в.о.
начальника
Головного
управління
Держгеокадастру у Житомирській області (за згодою)

обласного

департаменту

фінансів

Новоженіна
Наталія Євгеніївна

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

Нусбаум
Степан Антонович

голова
фракції
«Солідарність»

Опалов
Олександр Анатолійович

декан факультету економіки та менеджменту, доцент,
кандидат
економічних
наук
Житомирського
національного агроекологічного університету (за
згодою)

Паламарчук
Неля Анатоліївна

голова Федерації профспілок Житомирської області
(за згодою)

Парфентієва
Тетяна Миколаївна

в.о. начальника управління культури та туризму
облдержадміністрації

Пашинська
Г алина Анатоліївна

начальник Головного управління
Житомирській області (за згодою)

Петренко
Жанна Валентинівна

заступник начальника служби автомобільних доріг у
Житомирській області (за згодою)

Пилипчук
Наталія Сергіївна

в.о.
начальника
служби
облдержадміністрації

«Блок

Петра

у

Порошенка

статистики

справах

у

дітей
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Поліщук
Роман Петрович

- начальник управління логістики та матеріальнотехнічного забезпечення Г оловного управління
Національної поліції в Житомирській області (за
згодою)

Ревенко
Оксана Михайлівна

- начальник управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

Рибинський
Ігор Євгенович

- генеральний директор Житомирського обласного
комунального агролісогосподарського підприємства
«Житомироблагроліс» (за згодою)

Романський
Ігор Васильович

- депутат обласної ради

Рудченко
Микола Миколайович

- голова фракції «Народна партія»

Суслик
Микола Петрович

- начальник
управління
облдержадміністрації

Тарасюк
Г алина Миколаївна

- завідувач кафедри менеджменту і туризму, доктор
економічних
наук,
професор
Житомирського
державного технологічного університету (за згодою)

Хрустальова
Яна Валеріївна

охорони

здоров’я

заступник начальника управління з фінансовоекономічних питань Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства
(за згодою)

Цільора
Тетяна Олександрівна

- заступник начальника управління праці, зайнятості
населення, сімейної політики та соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи - начальник відділу соціально-трудових
відносин, зайнятості населення та політики оплати
праці департаменту праці, соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації

Шахрай
Олег Миколайович

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

Шевчук
Лариса Петрівна

- начальник
управління
облдержадміністрації

Шевчук
Марина Юріївна

- заступник начальника управління - начальник відділу
інформаційної діяльності управління інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації

освіти

і

науки
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Шмагун
Олег Сильвестрович

- перший заступник начальника Головного управління
Пенсійного фонду України в Житомирській області
(за згодою)

Ясюнецький
Олексій Олексійович

- заступник голови облдержадміністрації

Перший заступник голови
обласної ради

В.о. директора департаменту
агропромислового розвитку
та економічної політики
облдержадміністрації

