УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

РІШЕННЯ №38
3 сесія 7 скликання

17 грудня 2015 року

Про затвердження складу
міжвідомчої координаційно методичної ради з правової освіти
населення
З метою забезпечення виконання районної програми правової освіти
населення, координації дій органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з питань юридичного всеобучу населення, враховуючи
рекомендацію постійної комісії з питань законності, захисту прав громадян,
депутатської діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції від 15
грудня 2015 року, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні,” Іллінецька районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з
правової освіти населення у наступному складі:
Швець Віталій Анатолійович - заступник голови Іллінецької районної
ради, голова ради;
Геновська Наталія Іванівна – в.о. начальника Іллінецького районного
управління юстиції Вінницької області, заступник голови ради;
Кравець Олеся Василівна – головний спеціаліст Іллінецького районного
управління юстиції, секретар ради;
Члени міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
(за згодою):
Ткач Тетяна Віталіївна – керівник апарату районної державної
адміністрації;
Ковальчук Людмила Степанівна – начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації;
Тарасова Валентина Петрівна – начальник фінансового управління
райдержадміністрації;
Струсь Олександр Юрійович – прокурор Немирівської місцевої
прокуратури;
Димбіцька Ольга Миколаївна - завідувач юридичного сектору апарату
райдержадміністрації;
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Хаджаєва Раїса Григорівна - завідувач
сектору
комунікацій
Іллінецької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області;
Гомон Володимир Олександрович - начальник Іллінецького відділення
Гайсинського відділу ГУНП у Вінницькій області;
Письменна Олександра Вікторівна - завідувач сектору культури і туризму
райдержадміністрації;
Чеботарьова Світлана Петрівна - начальник відділу освіти
райдержадміністрації;
Таранюк Натілія Федорівна - редактор районної газети «Трудова слава»;
Момот Руслана Дмитрівна - редактор КП «Іллінецька районна організація
радіомовлення;
Мовчан Сергій Георгійович - начальник відділу Держземагенства в
Іллінецькому районі;
Димбіцький Юрій Володимирович - голова Іллінецького районного суду;
Поїзд Валентина Савівна - заступник директора з навчальної роботи
Іллінецького державного аграрного коледжу;
Атаманюк Олександр Єнісейович – головний лікар КЗ ЦПМСД;
Масненька Ірина Володимирівна – юрист міської ради;
Струсь Ольга Михайлівна – юрист районної ради;
Проданець
Олександр
Володимирович
–
начальник
відділу
містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та
цивільного захисту райдержадміністрації.
2. Вважати рішення 2 сесії районної ради 6 скликання від 17 грудня
2010 року «Про внесення змін до складу міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти населення» таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності, захисту прав громадян, депутатської
діяльності і етики, регламенту та європейської інтеграції (Тарасова В.П.).

Голова районної ради

С.Загороднюк

