
 

 

УКРАЇНА 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 122 

 

від  08 серпня 2019 року 

 

Про організаційний комітет 

з підготовки та відзначення Дня 

Державного Прапора України, 

28-ї річниці незалежності 

України 

 

      Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

метою організації виконання Указу Президента України від 11 липня 2019 року 

№ 513/2019 «Про відзначення 28-ї річниці незалежності України», 

розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від          

29 липня 2019 року «Про організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

області Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці незалежності 

України» за № 533: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня 

Державного Прапора України, 28-ї річниці незалежності України у складі 

згідно з додатком. 

2. Організаційному комітету, утвореному цим розпорядженням, вживати 

заходів, пов’язаних з відзначенням   Дня Державного Прапора України, 

28-ї річниці незалежності України. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Секретар сільської ради, 

в.о. сільського голови                                       Л.С. Погрібна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до розпорядження  

сільського голови № 122 

від 08 серпня 2019 року 

 

Склад 
організаційного комітету з підготовки та відзначення                                                            

Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці незалежності України 

 

Семенюк  

Вікторія Іванівна 

- начальник відділу освіти та гуманітарного 

розвитку, голова оргкомітету; 

Котова  

Наталія Миколаївна 

- спеціаліст з молодіжної політики, заступник 

голови оргкомітету; 

Вова  

Тетяна Олександрівна 

- в.о. старости СТО, член оргкомітету; 

Марецька  

Ніна Володимирівна 

- спеціаліст із соціальної роботи, член 

оргкомітету; 

Фесюк  

Ірина Миколаївна 

- в.о. директора КЗ «Музиківський сільський 

будинок культури», член оргкомітету; 

Позняк  

Світлана Вікторівна 

- директор КЗ « Східненський сільський 

будинок культури», член оргкомітету; 

Славич  

Василь Васильович 

- директор КЗ «Музиківська ЗОШ I-III ступенів 

Музиківської сільської ради Білозерського 

району Херсонської області», член 

оргкомітету; 

Місюра  

Аліна Миколаївна 

- директор КЗ «Східненська ЗОШ I-III ступенів 

Музиківської сільської ради Білозерського 

району Херсонської області», член 

оргкомітету; 

Шабельніков  

Сергій Григорович 

- інспектор з питань громадської безпеки, член 

оргкомітету; 

Амелькіна  

Євдокія Василівна 

- інспектор з питань благоустрою, член 

оргкомітету. 

 


