
 

 

  

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про склад колегії Кременецької 

районної державної адміністрації 

 

Керуючись статтями 6, 39 Закону України ,,Про місцеві державні 

адміністрації”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

 02.10.2003 року № 1569 ,,Про затвердження Типового положення про колегію 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої 

державної адміністрації”  (зі змінами), у зв’язку із кадровими та структурними 

змінами, з метою сприяння здійснення повноважень районної державної 

адміністрації:  

 

1. Затвердити склад колегії Кременецької районної державної 

адміністрації, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 22.02.2021 року № 29/02-07/1 ,,Про склад колегії 

Кременецької районної державної адміністрації”. 

 

Голова адміністрації                                                     Віталій КУДЛАК 

   

              Василь Хортик 

 

     Віталій Грушко 

 

Катерина Калітка 

 

Зоряна Павлюк 

 

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 64/02-07/1 від 30.03.2021 
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Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
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                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО  

   Розпорядження голови 

   районної державної адміністрації 

   ____________№______________                                                                      

 

СКЛАД 

колегії Кременецької районної державної адміністрації 

 

КУДЛАК 

Віталій Ярославович 

- - - голова районної державної адміністрації, голова 

колегії 

-  

ХОРТИК 

Василь Володимирович 

- - перший заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови колегії 

-  

ГРУШКО 

Віталій Георгійович 

- керівник апарату райдержадміністрації, 

секретар колегії 

 

ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ: 

 

БОЙКО  

Василь Сергійович 

 

- Почаївський міський голова (за згодою) 

 

БОЯРСЬКИЙ 

Вадим Андрійович 

 

- Шумський міський голова (за згодою) 

ГОРЯНИЙ 

Сергій Володимирович 

- підполковник поліції, начальник Кременецького 

районного відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області 

(за згодою) 

 

КАЗНОВЕЦЬКИЙ 

Роман Володимирович 

 

- Лановецький міський голова (за згодою) 

КЕБАЛЮК 

Світлана Дмитрівна 

 

- голова Кременецької районної ради (за згодою) 

КУХАРСЬКИЙ 

Роман Анатолійович 

 

- Борсуківський сільський голова (за згодою) 

КРАВЕЦЬ 

Володимир Васильович 

 

- Вишнівецький селищний голова (за згодою) 
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МІЩУК  

Ярослав Геннадійович 

- начальник Кременецької об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління 

Державної фіскальної служби у Тернопільській 

області (за згодою) 

 

ПАНАСЮК 

Юрій Валентинович 

 

- Великодедеркальський сільський голова (за 

згодою) 

 

СТЕЦЮК 

Олександр Федорович 

 

-  Лопушненський сільський голова (за згодою) 

СМАГЛЮК 

Андрій Миколайович 

 

- Кременецький міський голова (за згодою) 

ФЕДИШЕНА  

Світлана Іванівна 

- начальник управління з гуманітарних питань, 

забезпечення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю районної 

державної адміністрації 

  

 

 

Керівник апарату адміністрації                                          Віталій ГРУШКО     

 

 

          Катерина Калітка 

 


