і

УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від

13.04.2016

№

290

м. Краматорськ

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 28 жовтня 2010 року № 607
У зв’язку з кадровими змінами в облдержадміністрації, територіальних
підрозділах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, з
метою впорядкування складу обласної молодіжної ради, керуючись статтею 39
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Внести наступні зміни до розпорядження голови облдержадміністрації
від 28 жовтня 2010 року № 607 «Про обласну молодіжну раду»:
1) затвердити склад обласної молодіжної ради у новій редакції
(додається);
2) пункт 6 розпорядження викласти у новій редакції наступного змісту:
«6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти
на управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (Золкіна),
контроль - на т.в.о. заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.».
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника
військово-цивільної адміністрації від
10 вересня 2012 року № 675 «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 28.10.2010 № 607».

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-циві
адміністрації

П.І.Жебрівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
28 жовтня 2010 року № 607
(в редакції розпорядження
голови облдержадміністрації,
керівника обласної військовоцивільної адміністрації
від 1 3.04.2016 №

290___ )

СКЛАД
обласної молодіжної ради
Стокоз
Ігор Сергійович

т.в.о. заступника голови
облдержадміністрації, голова ради

Золкіна
Лілія Іванівна

начальник управління у справах сім і
та
молоді
облдержадміністрації,
заступник голови ради

Павлюк
Карина Ігорівна

головний спеціаліст управління у
справах
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації, секретар ради

Члени ради:
Авдіянц
Г анна Миколаївна

координатор платформи ініціатив
«Теплиця», м. Слов'янськ

Аладєва
Ганна Володимирівна

член ради
громадської організації
«Жіночий клуб «ПАНІ»

Антоненко
Яна Сергіївна

асистент
кафедри
Донбаської
державної машинобудівної академії

Балаболка
Юрій Михайлович

директор
Донецького
обласного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Васильченко
Яна Василівна

доцент
Донбаської
машинобудівної академії

Ворощук
Ольга Ігорівна

секретар
Г ромадської організації
«Наш Краматорськ»

Дорохов
Микола Дмитрович

координатор молодіжної платформи
«Вільна хата», м.Краматорськ

Землянко
Володимир Володимирович

головний
спеціаліст
відділу
культурно-дозвіллєвої
діяльності
управління культури
і туризму
облдержадміністрації

Кузякін
Олександр Олександрович

голова
студентського
самоврядування
Донецького
національного
медичного
університету імені м. Горького

Ляшенко
Ольга Сергіївна

головний спеціаліст відділу виховної
роботи та корекційної
освіти
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації

Малина
Ніна Анатоліївна

начальник
відділу
організації
профорієнтації Донецького обласного
центру зайнятості

Маккавєєва
Тетяна Володимирівна

директор
комунального
позашкільного навчального закладу
«Донецький
обласний
дитячомолодіжний центр

Меркулова
Віра Леонідівна

керівник
громадської
«Районна
молодіжна
«СПЕКТР»

Парфеній
Ірина Едуардівна

заступник директора з навчально виховної роботи загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№
10
Дзержинської міської ради

державної

організації
організація

Петров
Олександр Вадимович

координатор Краматорського центру
розвитку вільної молоді «Майбутнє»

Слав’янська
Анастасія Олександрівна

адміністратор молодіжної платформи
«Вільна хата», м.Краматорськ

Точилова
Наталія Миколаївна

заступник начальника управління начальник
відділу
реалізації
профільних програм управління з
питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

Чумак
Роман Едуардович

заступник голови студентської ради
Маріупольського
державного
університету

Цебров
Віталій Сергійович

заступник
начальника
відділу
комунікацій
маркетингових
громадської організації «Асоціація
молоді АО НКМЗ»

Шморгун
Вікторія Анатоліївна

член громадської ради, педагог
Костянтинівського
індустріального
технікуму

Т.в.о. заступника голови
керівника апарату
облдержадміністрації

С.Л. Попов

