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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
24 червня 2022 року                     м. Володимир                                             № 64

Про внесення змін до розпорядження
 голови райдержадміністрації від 28 серпня 2014 року №278

	Відповідно до ст.6 Закону України  “Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами:

	ВНЕСТИ зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 серпня 2014 року №278, а саме викласти додаток до розпорядження у новій редакції, що додається.


	ВВАЖАТИ такими, що втратили чинність наступні розпорядження голови райдержадміністрації:

- від 6 січня 2017 року №10 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 серпня 2014 року №278 та затвердження «Порядку організації внутрішнього контролю діяльності Володимир-Волинської районної державної організації, її структурних підрозділів, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління районної державної організації», 
- від 13 грудня 2019 року №196 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 січня 2017 року №10»,
- від 12 серпня 2021 року №159 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 січня 2017 року №10»,
- від 25 жовтня 2021 року №227 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 6 січня 2017 року №10»,
- від 17 листопада 2021 року №257 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 06 січня 2017 року № 10».

	Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова                                                                                         Юрій ЛОБАЧ                              


Тетяна Стасюк  0679223324

                   Додаток
                                               до розпорядження голови 
                                        райдержадміністрації
                                                                       «Про внесення змін до розпорядження
                                                       голови райдержадміністрації»

СКЛАД
робочої групи з вироблення стратегічних напрямів
для запровадження системи внутрішнього контролю
у Володимир – Волинській райдержадміністрації

Голова робочої групи
САПОЖНІКОВ
Віктор Борисович                         
-
перший заступник голови 
райдержадміністрації
 
Заступник голови робочої групи
БОНДАРУК 
Олена Григорівна
-
начальник відділу фінансів райдержадміністрації
Секретар робочої групи
СТАСЮК
Тетяна Михайлівна
-
завідувач сектору внутрішнього аудиту райдержадміністрації

Члени робочої групи:
ЛІЩУК
Ірина Степанівна
-
заступник керівника апарату – начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації
МАЗУРОК
Світлана Анатоліївна
-
начальник відділу регіонального розвитку райдержадміністрації 
МАСОН
Тетяна Олександрівна
-
головний спеціаліст - бухгалтер відділу регіонального розвитку райдержадміністрації
ГУЛЬ
Наталія Володимирівна
-
начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер апарату райдержадміністрації
ОХРІМЕНКО
Роман Іванович
-
начальник  відділу гуманітарної політики  райдержадміністрації 
ЯЦИК 
Зінаїда Миколаївна
-
начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
ХІЛЬЧУК
Галина Олександрівна
-
начальник фінансово - господарського відділу – головний бухгалтер управління соціального захисту населення райдержадміністрації
ДРУЖУК 
Олена Анатоліївна 
-
начальник архівного відділу райдержадміністрації
МИХАЛЮК                      
Тетяна Володимирівна
-
начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації
_____________________________________________________________


