НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
15.07.2020 № 166
Про внесення змін до складу дорадчих
органів, утворених районною державною
адміністрацією
У зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини
першої статті 13, абзацу першого пункту 1 частини першої статті 23, пунктами
1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Внести зміни до складу дорадчих органів, утворених для сприяння
здійсненню повноважень районної державної адміністрації:
- районної комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги
мешканцям Нижньосірогозького району, які опинилися у скрутному становищі
внаслідок непередбачених обставин;
- комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій, призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та надання пільг;
- районної комісії щодо формування пропозицій стосовно потреби щодо
спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа;
- районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми;
- районної спостережної комісії;
- районної комісії з розгляду питань надання грошової допомоги
постраждалим та внутрішньо переміщеним особам;
- постійно діючої робочої групи для проведення обстеження матеріальнопобутових умов проживання сімей загиблих військовослужбовців у зоні
проведення АТО та сімей учасників АТО;
- районного координаційного центру з питань підтримки сімей з території
АР Крим, Донецької та Луганської областей,

вивівши з їх складу С’єдіну О.В. та призначивши головою вищезазначених
дорадчих органів Полуекто Оксану Миколаївну, першого заступника голови
районної державної адміністрації.
2. Затвердити у новій редакції склад:
- районної комісії з питань надання цільової адресної грошової допомоги
для забезпечення лікуванням онкологічних хворих Нижньосірогозького району
Херсонської області, утвореної розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 13 травня 2020 року № 117 «Про утворення районної комісії з
питань надання цільової адресної грошової допомоги для забезпечення
лікуванням онкологічних хворих Нижньосірогозького району Херсонської
області», що додається;
- районної комісії з вирішення питань щодо здійснення соціальномедичної та соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які
провертаються із зони антитерористичної операції, утвореної розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 82 «Про
утворення районної комісії з вирішення питань щодо здійснення соціальномедичної та соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які
провертаються із зони антитерористичної операції», що додається.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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районної комісії з питань надання цільової адресної грошової допомоги для
забезпечення лікуванням онкологічних хворих Нижньосірогозького району
Херсонської області
Полуекто
Оксана Миколаївна

перший заступник голови районної державної
адміністрації, співголова комісії

Дашковський
Сергій Вікторович

депутат районної ради, заступник
районної ради, співголова комісії

Міщенко Марина
Григорівна

головний спеціаліст відділу соціального
забезпечення управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації,
секретар комісії

голови

Члени комісії:
Жданова
Наталія Володимирівна

депутат районної ради, начальник відділу
юридичного забезпечення та роботи зі
зверненнями громадян апарату районної ради

Конюх
Андрій Володимирович

головний спеціаліст з питань оборонної,
мобілізаційної роботи та звернень громадян
апарату районної державної адміністрації

Непомняща
Людмила Анатоліївна

заступник
директора
комунального
некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозька центральна
районна
лікарня»

Няйко
Раїса Вікторівна

голова районної спілки осіб з інвалідністю
«Оберіг»

Остапенко
Олена Вікторівна

начальник фінансового
державної адміністрації

Пашко
Інна Володимирівна

начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації

відділу

районної

Сердюк
Юрій Олександрович

голова громадської ради при районній
державній адміністрації, голова громадської
організації
«Нижньосірогозька
районна
федерація футболу «СКІФ»

Шокарєв
Анатолій Михайлович

голова
громадської
організації
«Нижньосірогозька районна організація війни
та праці Спілки ветеранів України»

Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

Інна ПАШКО
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районної комісії з вирішення питань щодо здійснення соціально-медичної та
соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які повертаються із зони
антитерористичної операції
Полуекто
Оксана Миколаївна
Пашко
Інна Володимирівна
Нестерова
Оксана Вікторівна

перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії
начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації,
заступник голови комісії
головний
спеціаліст
відділу
соціального
забезпечення управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:

Гомон
Геннадій Іванович
Гомон
Оксана Володимирівна
Кузнєцова
Вікторія Вікторівна
Лісовий
Олексій Володимирович
Малецький
Станіслав Миколайович
Ситник
Вікторія Сергіївна

директор
комунального
некомерційного
підприємства «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня»
директор
комунального
некомерційного
підприємства
«Нижньосірогозький
центр
первинної медико-санітарної допомоги»
директор
комунального
закладу
«Нижньосірогозький районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді»
військовий
комісар
НижньосірогозькоІванівського об'єднаного районного військового
комісаріату
директор Нижньосірогозької районної філії
Херсонського обласного центру зайнятості
головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрація

Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації

Інна ПАШКО

