
 
 

                                                                                                                   Проєкт 
 

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації 

від 23 листопада 2018 року № 626  

 

 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 6, 39 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації»: 

 

Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації           

від 23 листопада 2018 року № 626 «Про затвердження персонального складу 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Харківській обласній державній адміністрації у новій редакції» (зі змінами) такі 

зміни: 

 

1) ввести до персонального складу координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання при Харківській обласній державній 

адміністрації, затвердженого зазначеним розпорядженням: 

Євгенія ГРИЦЬКОВА, заступника голови обласної державної 

адміністрації; 

Юлію ПОДЗОЛКОВУ, т.в.о. начальника Управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної державної адміністрації; 

Андрія САФОШКІНА, заступника начальника Східного територіального 

управління Національної гвардії України по роботі з особовим складом             

(за згодою); 

Геннадія БОНДАРЧУКА, заступника директора Департаменту охорони 

здоров`я  Харківської обласної державної адміністрації – начальника 

управління з питань фармації, фінансування та економіки; 

Олександра ЧОРНОГО, заступника начальника управління персоналу – 

начальника відділу комплектування та проходження служби Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській 

області (за згодою); 

Ельдара ПАНЦУЛАЯ, заступника голови громадської організації    

«Спартак – ветерани  АТО» (за згодою); 

Володимира САПАЛЬОВА, помічника начальника Управління Служби 

безпеки України в Харківській області з оперативних питань (за згодою), 

 

вивівши з її складу: Бабічева А.В, Андреас М.В., Кириленка В.В., 

Касьяненка Р.Ю., Островерх Л.І., Радченка М.О., Рябуху Ю.М., Федака Б.С., 

Сосницького А.О., Толмачова О.О., Калюжного С.А.; 

 

2) визначити: 

Євгенія ГРИЦЬКОВА, заступника голови обласної державної 

адміністрації, головою координаційної ради; 
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Юлію ПОДЗОЛКОВУ, т.в.о. начальника Управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної державної адміністрації, секретарем 

координаційної ради. 

У зв’язку з цим абзаци перший та другий персонального складу 

координаційної ради викласти у таких редакціях: 

 

3) абзац сорок шостий персонального складу координаційної ради 

викласти у такій редакції: 

 

«Олег ЯЦИНА заступник начальника Управління 

культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації». 

 

 

 

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації                                                                                    Олексій КУЧЕР 

 

              

«Євгеній ГРИЦЬКОВ заступник голови обласної державної 

адміністрації, голова координаційної 

ради 

 Юлія ПОДЗОЛКОВА т.в.о. начальника Управління у 

справах молоді та спорту Харківської 

обласної державної адміністрації, 

секретар координаційної ради»; 

 


