Додаток 3
№
з/п
1.

Керівництво
Громадської ради
Голова

2.

Заступник голови,
голова постійної
комісії

3

Заступник голови,
голова постійної
комісії

4

Заступник голови,
керівник
секретаріату

5

Заступник голови,
голова постійної
комісії

6

Заступник голови,
голова постійної
комісії

Структура
Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації (протокол №1 від 11.05.2018р.)
П.І.Б.
Перелік і склад постійних комісій
Зональне закріплення за структурами
керівника
Тернопільської ОДА
Правління Громадської ради
Керівництво ОДА, Колегія
Федорейко
Валерій
Степанович
Постійна комісія з питань територіальної оборони,
Структурні підрозділи ОДА
Варакута
оборонно-масової
та
мобілізаційно-патріотичної
роботи,
Олександр
взаємодії із воєнізованими формуваннями: заступник
Павлович
керівника постійної комісії - Мосейко Володимир
Олексійович, Гайтко Дмитро Володимирович, Лещишин
Василь Степанович
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,
Марценишин Постійна комісія з питань дотримання прав і свобод
громадян, антикорупційного, транспортного, екологічного, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
Роман
дорожнього та лісового законодавства: заступник
роботи, Відділ роботи із зверненнями громадян,
Іванович
Управління екології та природних ресурсів, Управління
керівника постійної комісії – Безрутченко Борис
Михайлович, Простий Володимир Парфентійович, Фурик
регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього
Катерина Іванівна
господарства, Відділ кадрової роботи
Організаційно-правовий сектор, заступник керівника
Управління з питань внутрішньої політики, релігій та
Воронін
секретаріату – Дутка Ігор Степанович,
національностей, Організаційний відділ, Юридичний
Володимир
відділ, Відділ взаємодії із засобами масової інформації,
Миколайович
Сектор контролю , адміністрація сторінок Громадської
ради на веб-сайті ОДА і соціальної мережі Фейсбук
Постійна
комісія
з
питань
освіти,
науки,
охорони
здоров’я,
Департамент соціального захисту населення, Управління
Чорна
культури, спорту, соціального захисту, туризму, сім’ї та
освіти і науки, Управління культури, Управління
Ірина
молоді: заступник керівника постійної комісії фізичної культури та спорту, Управління охорони
Михайлівна
Кіндрацька Наталія Михайлівна, Козарецька Тетяна
здоров’я, Відділ туризму, Відділ сім'ї та молоді, Служба
Ігорівна, Мартинюк Олег Мар’янович, Присяжний Андрій
у справах дітей
Володимирович, Котляр Ігор Ярославович, Обач Ярослав
Степанович, Оліщук Родіон Сергійович
Постійна комісія з питань промисловості, сільського
Департамент економічного розвитку і торгівлі,
Лучко
господарства, ЖКГ, архітектури та будівництва,
Департамент фінансів, Управління житловоМихайло
економічного розвитку, енергозбереження, транспорту та
комунального господарства та енергозбереження,
Романович
міжнародного співробітництва: заступник керівника
Управління містобудування та архітектури, Управління
капітального будівництва, Управління міжнародного
постійної комісії - Іскерський Іван Станіславович,
Чорний Михайло Ярославович, Карпишин Наталія
співробітництва та фандрайзингу, Сектор внутрішнього
Іванівна, Загородній Роман Іванович,
аудиту,

Голова Громадської ради

В.С.Федорейко

