
 
 

УКРАЇНА  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  

 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
                                                  17 квітня 2018 року № 252/А-2018 

 

Про внесення змін до складу районної робочої 

групи з питань реалізації Всеукраїнського проекту  

«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 

років»  
 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою 

активізації реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого 

проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років»: 

   

1. Викласти  у новій редакції  додаток  до   розпорядження виконуючого обов’язки 

голови районної державної адміністрації від 12 травня 2017 року №260/А-2017 «Про 

утворення районної робочої групи з питань реалізації Всеукраїнського проекту «Місця 

пам’яті Української революції 1917-1921 років» (додається). 

 

2.  Вважати  таким, що  втратило  чинність розпорядження  голови районної 

державної  адміністрації від 24 жовтня 2017 року № 609/А-2017. 

 

3. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника голови районної 

державної адміністрації. 

 

 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації         Н.В.Бараненко  

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 

до розпорядження виконуючого обов’язки 

голови   районної державної адміністрації 

12 травня 2017 року № 260/А-2017 

(в новій редакції розпорядження  голови  

районної державної  адміністрації 

17 квітня 2018 року № 252/А-2018 

                                                                    Склад  

районної робочої групи з питань реалізації  

Всеукраїнського проекту «Місця пам’яті  

Української революції 1917-1921 років»    

   

Тарнавська  

Наталя Іванівна 

- заступник голови районної державної адміністрації, 

голова робочої групи;                                                     

 

Пояцика  

Наталія Сергіївна  

- начальник відділу культури і  туризму  районної 

державної адміністрації;  

 

Члени робочої групи: 

  

 

Буковська  

Наталя Володимирівна                                  

 

- 

 

директор ТОВ «Роздільнянське видавництво» 

Вперед»; 

 

Голдаєв  

Сергій Геннадійович                                          

 

- 

 

вчитель історії Яковлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

 

 

Єфімов Геннадій 

Вікторович 

 

- 

 

вчитель історії Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

 

 

Колопенюк  

Олена Іванівна                                             

 

- 

 

директор РКЗ «Центральна  бібліотечна система    

Роздільнянського району»; 

 

Красножон  

Наталя Володимирівна                                

- начальник відділу освіти  районної державної 

адміністрації; 

 

Павлюченко Марина 

Петрівна 

- головний спеціаліст відділу культури і туризму 

районної державної адміністрації; 

 

Ладунська-Амонс  

Ольга Валеріївна 

 

- 

 

головний спеціаліст сектору  комунікацій з 

громадськістю апарату районної державної 

адміністрації; 

 

Просянюк  

Артем Олександрович                                    

 

- 

 

вчитель історії Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

№ 3;  

 

Хабарова 

Галина Василіївна 

- завідувач Районного методичного кабінету КУСВТГ 

РР «Роздільнянський районний центр забезпечення 

та обслуговування закладів і установ освіти»; 

 

Шняга  

Віра Миколаївна                                                   

 

- 

 

директор РКЗ «Роздільнянський районний народний 

історико-краєзнавчий  музей». 



 

Керівник апарату  районної  

державної  адміністрації        О.Я.Головко 


