УКРАЇНА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
АПАРАТ
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Про призначення відповідальних
осіб за роботу із електронними
поштовими скриньками

Керуючись статтею 44 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до Закону України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних
системах»,
розпорядження
районної
державної адміністрації від 24.10.2019 № 234 «Про затвердження Положення
про корпоративну електронну пошту райдержадміністрації»

НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальних осіб за роботу із електронними поштовими
скриньками в апараті районної державної адміністрації, структурних
підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного
права:
Каленчук Інну Іванівну - начальника відділу управління персоналом
апарату райдержадміністрації - 2565404106@mail.gov.ua з правом доступу до
неї Швець Діани Вікторівни - головного спеціаліста відділу управління
персоналом апарату райдержадміністрації;
Гарбуза Володимира Миколайовича - начальника відділу правового
забезпечення,
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій
апарату райдержадміністрації - pravo_zahyst@kelm.bukoda.gov.ua з правом
доступу до неї Дворського Артема Володимировича - головного спеціаліста
цього відділу;

2
Пономарьову Кароліну Борисівну - начальника відділу фінансовогосподарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації
buhgalter@kelm.bukoda.gov.ua з правом доступу до неї Кушнір Наталії
Миколаївни - головного спеціаліста відділу фінансово-господарського
забезпечення апарату райдержадміністрації;
Голубеву Лілію Володимирівну - начальника відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації - 2798919985@mail.gov.ua з
правом доступу до неї Паламар Оксани Іванівни - головного спеціаліста
відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
Юзяк
Надію
Аврамівну
начальника
архівного
відділу
райдержадміністрації - 2208013427@mail.gov.ua з правом доступу до неї
Горбатюк Інни Дмитрівни - головного спеціаліста архівного відділу
райдержадміністрації;
Су гака Миколу Івановича - начальника відділу з питань надання
адміністративних послуг «Центр
надання адміністративних
послуг»
райдержадміністрації - cnap@kelm.bukoda.gov.ua з правом доступу до неї
Мельника Сергія Вікторовича - адміністратора відділу з питань надання
адміністративних послуг «Центр
надання адміністративних
послуг»
райдержадм іпістрації;
Дворнічена Сергія Васильовича - завідувача сектору з питань державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців райдержадміністрації - 2769416796@mail.gov.ua з правом доступу
до неї Ротаря Василя Миколайовича - державного реєстратора сектору з питань
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців райдержадміністрації.
Воронежську Оксану Василівну - начальника відділу містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства
та
регіонального розвитку райдержадміністрації - mistobud@kelm.bukoda.gov.ua з
правом доступу до неї Адамчука Івана Васильовича та Рибчинської Оксани
Олександрівни - головних спеціалістів відділу містобудування, архітектури,
інфраструктури, житлово-комунального господарства та регіонального
розвитку райдержадміністрації;
Комерзан Інну Василівну - начальника відділу служби у справах дітей
райдержадміністрації - susd@kelm.bukoda.gov.ua з правом доступу до неї
Крупко Людмили Анатоліївни - головного спеціаліста служби у справах дітей
райдержадміністрації.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

Е.ПЕТІЧЕНКО

