УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
03.09.2013

№ 178

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 25.09.2012року № 262
«Про утворення районної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
та затвердження Положення про неї»
В зв’язку з кадровими змінами та для забезпечення стабільної роботи
районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу:
1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від
25.09.2012 року № 262 «Про утворення районної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та затвердження Положення про неї»:
1) додаток до розпорядження викласти у новій редакції (додається).

Перший заступник
голови адміністрації

Г.В. Мельник

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
03.09.2013
№ 178
СКЛАД
районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації,
голова ради

Біленець
Наталія Іванівна

- начальник відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації, заступник голови ради

Вишневська
Олена Євгеніївна

- в.о. районного фтизіатра Олевської центральної
районної лікарні, секретар ради за напрямком
«Туберкульоз» (за згодою)

Яроменко
Ірина Олексіївна

- завідувачка інфекційним відділенням Олевської
центральної районної лікарні, секретар ради за
напрямом «ВІЛ-інфекція/СНІД» (за згодою)
Члени ради:

Барановський
Іван Дмитрович

- завідувач Олевського сектору Управління Державної
міграційної служби України в Житомирській області
(за згодою)

Гаврилюк
Алла Анатоліївна

- заступник начальника відділу освіти
райдержадміністрації

Гайченя
Михайло Адамович

- заступник начальника управління ветеринарної
медицини в районі (за згодою)

Кльоц
Ірина Василівна

- начальник відділу культури райдержадміністрації

Козловець
Людмила Анатоліївна

- начальник міжрайонного управління Головного
управління Держсанепідслужби України в
Житомирській області, головний лікар Олевського та
Ємільчинського районів (за згодою)

Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник управління фінансів райдержадміністрації

Курильчук
Віктор Петрович

- заступник начальника РВ УВМС України в
Житомирській області (за згодою)

продовження додатку
Мельник
Наталія Анатоліївна

- старший інспектор Олевського районного підрозділу
кримінально-виконавчої інспекції Управління
Державної пенітенціарної служби України в
Житомирській області (за згодою)

Мельник
Світлана Олегівна

- начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

Михайленко
Юрій Іванович

- директор районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Невмержицька
Надія Костянтинівна

- голова районної організації Товариства Червоного
Хреста України (за згодою)

Орищук
Галина Володимирівна

- начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Островська
Ольга Григорівна

- заступник начальника управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації

Петров
Володимир Володимирович
Рудницький
Микола Володимирович

- заступник головного лікаря районного Центру
первинної медико-санітарної допомоги (за згодою)
- завідувач юридичного сектору апарату
райдержадміністрації

Самсонович
Альбіна Леонідівна

- районний педіатр Олевської центральної районної
лікарні (за згодою)

Халімончук
Юрій Віталійович

- голова постійної комісії районної ради з соціальних
питань та в справах молоді (за згодою)

Шавула
Тарас Петрович

- заступник головного лікаря центральної
районної лікарні (за згодою)

Шапіро
Заріна Геннадіївна

- редактор районної газети «Зорі над Убортю»
(за згодою)

В.о. керівника апарату адміністрації

Л.П. Котвицький

