
ГОЛОВА МЕТАЛУРГІЙНОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

р&о*?/ м. Кривий Ріг № 

Про створення тимчасової 
районної робочої групи 
з підготовки та проведення 
заходів, пов'язаних з 35-ю 
річницею Чорнобильської 
катастрофи, і затвердження 
її складу 

Керуючись Законами України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Указом Президента України від 09 грудня 
2020 року №556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної 
безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи», 
рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі 
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» (зі змінами 
та доповненнями), на виконання розпорядження Криворізького міського голови 
від 19.01.2021 №9-р «Про створення тимчасової робочої групи з підготовки 
та проведення заходів, пов'язаних з 35-ю річницею Чорнобильської катастрофи, 
і затвердження її складу»: 

1. Створити тимчасову районну робочу групу з підготовки та проведення 
заходів, пов'язаних з 35-ю річницею Чорнобильської катастрофи та затвердити 
її склад (додаток). 

2. Загальному відділу забезпечити оприлюднення розпорядження 
на офіційному вебсайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет 
у визначений чинним законодавством термін. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами виконкому районної у місті ради. 

В.о. голови районної у місті ради, 
заступник голови районної у ^ Щ ^ ^ ^ и 

с' і 

Згідно з оригіналом 

Завідувач загального відділі 

Павло Гивель 

Інна Тітова 



Додаток 
до розпорядження голови 
районної у місті ради 
-//. ол. сі&сг / № -

Склад 
тимчасової районної робочої групи з підготовки та проведення заходів, 

пов'язаних з 35-ю річницею Чорнобильської катастрофи 

Геннадій Шаповалов - голова районної у місті ради, голова робочої групи 

Сергій Петренко - керуючий справами виконкому районної у місті 
ради, заступник голови робочої групи 

Наталя Целікова - головний спеціаліст відділу соціального захисту 
населення управління праці та соціального захисту 
населення, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

Станіслав Дубицький - директор КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у 
Металургійному районі» Криворізької міської ради 
(за згодою) 

Яна Калініченко - заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення 

Олена Малахова - завідувач відділу у справах сім і та молоді 

Максим Новіков - начальник самостійного відділу освіти 

Лілія Петрик - заступник начальника відділу соціального захисту 
населення управління праці та соціального захисту 
населення 

Василь Чумак - завідувач відділу культури 

Катерина Яценко - завідувач організаційного відділу 

Керуючий справами вшф: 
районної у місті ради | ?--

Згідно з оригіналом 
Завідувач загального відділ^"' 

Сергій Петренко 

Інна Тітова 


