
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про оновлений склад організаційного 

комітету з підготовки та проведення 

у 2021 році заходів до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

 

У зв’язку з проведеними кадровими змінами в районній державній 

адміністрації та з метою належного вшанування постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, пам’яті жертв цієї техногенної катастрофи:  

 

1. Оновити посадовий склад організаційного комітету з підготовки та 

проведення у 2021 році заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи              

у складі згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 06 січня 2021 року № 2/01-1  «Про  заходи 

до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи». 

       3. Контроль за виконанням  розпорядження  покласти на  заступника голови 

районної державної адміністрації Степана НОВІНЧУКА. 
  

  

 Голова адміністрації               Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 78/01-1 від 01.04.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.03.2021 11:19:20 по 29.03.2022 23:59:59 
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Степан Новінчук 

Володимир Лилик 

Любов Морозко 

Любов Слободян 

Володимир Коцюк 

Олеся Лобур 

Ганна Бурак 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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Розпорядження голови  

районної державної адміністрації              

_______2021 № ________ 

 

 

 

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД  ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

з підготовки та проведення у 2021 році заходів до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

 

Заступник голови райдержадміністрації, голова  організаційного комітету 

Начальник управління соціального захисту населення райдерж-

адміністрації,  заступник голови організаційного комітету 

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки пільгових категорій 

громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар організаційного  комітету 
 

Члени організаційного комітету: 

 

Голова спілки «Чорнобиль та інваліди Чорнобиля» (за згодою) 

        Начальник відділу з питань цивільного захисту населення, оборонної 

роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації 

        Голова  спілки «Чорнобиль» (за згодою) 

        Начальник Чортківського відділу поліції ГУ Національної поліції в 

Тернопільській області (за згодою) 

 Начальник Чортківського відділу обслуговування громадян №12 

(сервісний центр) (за згодою) 

        Заступник начальника – начальник  відділу соціальної підтримки пільгових 

категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

        Начальник відділу з гуманітарних питань райдержадміністрації 

 

Начальник управління соціального    

  захисту населення адміністрації 

                                                                                                                                                  

 

                                 Любов МОРОЗКО 
          Любов Слободян  
 


