ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

у2

О

Про затвердження нового складу
ради творчих спілок при
обласній державній адміністрації

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити новий склад ради творчих спілок при обласній державній
адміністрації (додається), утвореної розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 03 березня 2011 року № 110.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 18 червня 2015 року № 364 «Про затвердження
нового складу ради творчих спілок при обласній державній адміністрації».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
№

*40

СКЛАД
ради творчих спілок при обласній державній адміністрації
Балонь
Андрій Богданович

- заступник
голови
адміністрації, голова ради

Думинська
Світлана Віталіївна

- начальник
управління
культури
обласної
державної адміністрації, заступник голови ради

обласної

державної

Золотун
- головний спеціаліст відділу по роботі із закладами
Валентина Олександрівна культури і мистецтв управління культури обласної
державної адміністрації, секретар ради
Члени ради:
Авраменко
Г алина Г еоргіївна

- голова обласної організації Національної спілки
архітекторів України, директор комунального
підприємства «Херсонмістопроект» (за згодою)

Білецький
Павло Сергійович

- голова обласного осередку Спілки дизайнерів
України (за згодою)

Долина
Валерій Федорович

- голова обласної організації Національної спілки
журналістів України, директор філії ПАТ «НСТУ
Херсонська
регіональна дирекція
«Скіфія»
(за згодою)

Загороднюк
Василь Степанович

- голова обласного відділення Національної спілки
письменників
України,
доцент
кафедри
журналістики
Херсонського
державного
університету (за згодою)

Зимовець
Юрій Миколайович

- голова
обласного
відділення
Національної
всеукраїнської
музичної
спілки,
доцент
Херсонського державного університету (за згодою)
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Книга
Олександр Андрійович

- голова Всеукраїнської мистецької громадської
організації
«Режисери
України»,
в.о. генерального директора — художній керівник
обласного академічного музично-драматичного
театру ім. М.Куліша (за згодою)

Ковач
Олександр Адальбертович

- голова обласного відділення Національної спілки
художників України (за згодою)

Максимов
Євген Іванович

- голова обласного осередку Національної спілки
кінематографістів України, член Міжнародної
організації
кіно
при
ЮНЕСКО,
директор
комунального підприємства «Кіновідеопрокат»
Херсонської обласної ради (за згодою)

Мирошников
Олексій Олегович

- голова обласного осередку Спілки рекламістів
України,
директор
брендингового
агентства
«Грейде» (за згодою)

Рехліцька
Алла Євгенівна

- голова
обласного
осередку Всеукраїнської
хореографічної спілки, доцент, завідувач кафедри
класичної хореографії та методики викладання
Херсонського державного університету (за згодою)

Тарновська
Олександра Василівна

- голова
обласної
первинної
організації
міжрегіонального
Одеського
відділення
Національної спілки театральних діячів України,
завідуюча
трупою
обласного
академічного
музично-драматичного театру ім. М.Куліша (за
згодою)

Худолій
Володимир Михайлович

- голова обласного відділення Національної спілки
фотохудожників
України,
заслужений
природоохоронець України (за згодою)

Заступник голови
обласної державної адміністрації

А.Б.Балонь

