ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІНІСТРАЦІЇ
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Про затвердження нового складу
Ради інформаційної
безпеки Херсонської області
У з в ’язку із кадровими змінами, відповідно до Указу Президента України
від 25 лютого 2017 року № 47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної
безпеки України», 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 інформаційної безпеки Херсонської
області (додається), утвореної розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 07 квітня 2016 року № 248.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 07 квітня 2016 року № 248 «Про створення
Ради інформаційної безпеки Херсонської області».

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Г ордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
я/ 03
№ б/д~
СКЛ А Д
Ради інформаційної безпеки Херсонської області
Г ордєєв
Андрій Анатолійович

голова
обласної
співголова Ради

Мангер
Владислав М иколайович

голова обласної
згодою)

Бутрій
Дмитро Стефанович

в.о. першого заступника голови обласної
державної адміністрації, заступник співголови
Ради

Ставицький
Микола Павлович

радник голови обласної ради з питань оборони
та
надзвичайних
ситуацій,
заступник
співголови Ради (за згодою)

Савенко
Ольга Миколаївна

директор Департаменту з питань внутрішньої
та інформаційної політики обласної державної
адміністрації, секретар Ради

державної
ради,

адміністрації,

співголова

Ради

(за

Члени Ради:
Білий
Дементій Васильович

голова обласної організації Комітету виборців
України,
редактор
Інтернет-видання
«Політична Херсонщ ина» (за згодою)

Бімбірайте
Наталья - Дануте Антано

директор
громадської
організації
«Інформаційний ресурсний центр «Правовий
простір» (за згодою)

Бойко
Олександр Романович

представник управління СБУ в Херсонській
області (за згодою)

Бузак
Тарас Олександрович

редактор
інформаційного
Інтернет-видання
«Херсонська правда» (за згодою)

Возаловська
Наталія Анатоліївна

радник
голови
обласної
державної
адміністрації,
керівник
Центру
допомоги
учасникам АТО при Херсонській обласній
державній адміністрації (за згодою)
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Долина
Валерій Федорович

Продовження додатка
голова обласної
організації
Національної
спілки журналістів України (за згодою)

Думинська
Світлана Віталіївна

начальник
управління
державної адміністрації

Емірсалє
Альме Енверівна

радник
голови
адміністрації

Казанова
Оксана Юріївна

радник голови обласної ради

Калініченко
Денис Сергійович

представник управління СБУ в Херсонській
області (за згодою)

Калита
Андрій Степанович

координатор Центру учасників АТО при
обласній державній адміністрації (за згодою)

Кулік
Ю рій Ю рійович

радник
голови
адміністрації

Кравець
Ігор Анатолійович

голова ТО «Українська єдність» (за згодою)

М аксимов
Свген Іванович

директор КП «Кіновідеопрокат» (за згодою)

Мовчан
Сергій Олексійович

представник Національної ради України
питань телебачення
та радіомовлення
Херсонській області (за згодою)

Романцов
Олександр Миколайович

директор
Херсонської
філії
Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за
згодою)

Рибіцький
Олександр Володимирович

заступник військового комісара по роботі з
особовим складом - начальник групи по роботі
з
особовим
складом
та
громадськістю
Херсонського
обласного
військового
комісаріату (за згодою)

Соценко
Валерій Валерійович

начальник управління транспорту, дорож ньої
інфраструктури та з в ’язку обласної державної
адміністрації

Сулейманов
Ібрагім Талятович

голова Херсонського міського М еджлісу (за
згодою)

культури

обласної

обласної

обласної

державної

державної

з
в

з
Сулімов
Олексій Сергійович

Продовження додатка
директор Департаменту з питань цивільного
захисту
та
оборонної
роботи
обласної
державної адміністрації

Супрунов
Ростислав В ’ячеславович

радник
голови
адміністрації

Чабан
Вадим Іванович

заступник
голови
адміністрації

Черемісін
Руслан Вікторович

голова Херсонської філії ВГО «Українська
асоціація інвалідів», юрист Центру учасників
АТО при обласній державній адміністрації (за
згодою)

В.о. першого заступника голови
обласної державної адміністрації

обласної

обласної

державної

державної

Д.С.Бутрій

