УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
04. 05. 2017

Свалява

№

137

Про координаційну раду з питань молодіжної політики та національнопатріотичного виховання при районній державній адміністрації

Відповідно до статей 13, 22 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації 07.04.2017 № 160 „ Про координаційну раду з питань молодіжної
політики та національно-патріотичного виховання при обласній державній
адміністрації”:
1.Утворити координаційну раду з питань молодіжної політики та
національно-патріотичного виховання при райдержадміністрації у складі згідно
з додатком.
2. Координаційній раді у своїй діяльності керуватися указами Президента
України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 „Про Стратегію розвитку
державної молодіжної політики на період до 2020 року”, від 13 жовтня 2015
року № 580/2015 „Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016 – 2020 роки”.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови державної адміністрації

В.П.Русин

Додаток
до розпорядження
04. 05. 2017 № 137
СКЛАД
координаційної ради з питань молодіжної політики та національнопатріотичного виховання
Голова координаційної ради
Русин
Василь Павлович

аміні

п перший заступник голови райдержат адміністрації

Заступник голови координаційної ради
Сокач
Ірина Ласлівна

Завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації
Секретар координаційної ради

Турок
Марія Вікторівна

Головний спеціаліст сектору молоді та
спорту райдержадміністрації
Члени координаційної ради:

Белла
Іван Емерихович

завідувач сектору з питань забезпечення
мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Гаєвий
Олександр Степанович

районний військовий комісар (за згодою)

Грабар
Едіта Василівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Дзямко
Валентина Валентинівна

голова учнівського урядування Свалявського будівельного ліцею ( за згодою)

Єсипович
Олександр Михайлович

голова районної молодіжної організації
клуб "Нокаут" ( за згодою)

Заводунов
Ярослав Сергійович

інспектор ювенальної провінції Свалявського відділення поліції Мукачівського
відділу поліції Головного управління
національної поліції ( за згодою)
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Ковальчук
Євген Євгенович

голова дитячо-юнацького спортивного
товариства "Сокіл" ( за згодою)

Лавренюк
Еріка Володимирівна

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

Наливайко
Андрій Андрійович

голова студентської ради Свалявського
технічного коледжу Національного
університету харчових технологій (за
згодою)

Полянич
Антоніна Іванівна

начальник служби у
райдержадміністрації

Шелеп
Наталя Андріївна

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

Керівник апарату державної адміністрації

справах

дітей

В.І.Легеза

