КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 07.02.2018 № 63
м. Краматорськ
Про внесення змін до складу ради з
питань
молодіжної
політики,
затвердженої рішенням виконкому
міської ради від 01.03.2017 № 149
У зв’язку зі змінами, що відбулись у складі ради з питань молодіжної політики,
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
Внести зміни до складу ради з питань молодіжної політики, затвердженої рішенням
виконкому міської ради від 01.03.2017 № 149, виклавши його у новій редакції (додається).

Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до рішення виконкому міської ради
07.02.2018 № 63

СКЛАД
ради з питань молодіжної політики
Люлька
Юрій Анатолійович

-

заступник міського голови, голова ради

Гореславець
Андрій Миколайович

-

начальник управління з гуманітарних питань, заступник
голови ради

Страшко
Володимир Іванович

-

начальник відділу молодіжної політики та у справах сім’ї
управління з гуманітарних питань, секретар ради
Члени ради:

Гавілей
Данііл Олегович

-

голова ради студентського самоврядування Донецького
національного медичного університету (за згодою)

Дорохов
Микола Дмитрович

-

координатор молодіжної платформи «Вільна Хата» (за
згодою)

Кісліцина
Лілія Петрівна

-

голова Всеукраїнської громадської організації «Клуб
успішних жінок «Жінки України», член громадської
організації «SMARTA», член громадської організації «Клуб
підприємців Краматорська» (за згодою)

Клець
Ольга Олексіївна

-

спеціаліст управління освіти

Ковальова
Олександра Валеріївна

-

методист кімнати підлітків управління з гуманітарних
питань

Копа
Людмила Петрівна

-

начальник відділу активної підтримки безробітних
Краматорського міського центру зайнятості (за згодою)

Кравченко
Ольга Вікторівна

-

заступник директора з виховної роботи Краматорського
коледжу Донецького національного університету економіки
та торгівлі ім. М. Туган-Барановського (за згодою)

Купріков
Михайло Григорович

-

голова постійної комісії з питань освіти та науки, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної
політики, культури, фізкультури та спорту (за згодою)

Ларченко
Аліна Борисівна

-

директор проектів Благодійної організації «Новий день» (за
згодою)
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Продовження додатка

Лучко
Дар’я Юріївна

-

голова Донецького обласного відокремленого підрозділу
громадської організації «Солідарна молодь» (за згодою)

Лушпа
Тетяна Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової
освіти Головного територіального управління юстиції у
Донецькій області (за згодою)

Настенко
Марина Іванівна

-

головний спеціаліст комітету фізичної культури та спорту
управління з гуманітарних питань

Потапчук
Максим Юрійович

-

голова Національної скаутської організації України Пласт
«Станиця Краматорськ» (за згодою)

Ромашкевич
Дмитро Сергійович

-

голова правління громадської організації «Здоровий вибір»
(за згодою)

Савіна
Ірина Анатоліївна

-

головний спеціаліст
гуманітарних питань

Сквірська
Марія Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу молодіжної політики та у
справах сім’ї управління з гуманітарних питань

Солодовник
Надія Юріївна

-

заступник голови Ради молоді ПАТ «Енергомашспецсталь»
(за згодою)

Сташкевич
Ігор Ігорович

-

заступник голови профспілки Донбаської державної
машинобудівної академії по роботі зі студентами (за згодою)

Стельмащук
Сергій Миколайович

-

заступник голови громадської організації «Асоціація
молоді» ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
(за згодою)

Філонова
Валерія Ігорівна

-

юрист-консульт
Краматорського
міського
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фоміна
Світлана Олександрівна

-

директор Державної реабілітаційної установи «Центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас»
(за згодою)

відділу

культури

управління

Начальник управління
з гуманітарних питань

А.М. Гореславець

Керуючий справами

А.М. Давискиба

з

центру

