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Біографічна довідка
^уповноваженого представника Миколаївської районної організації в О
^
області Всеукраїнської громадської організації інвалідів
«Союз Чорнобиль України» Слабенка С. І.
на участь в установчих зборах з формування нового складу
Громадськбї ради при Миколаївській райдержадміністрації

ІП.І.Б Слабенко Сергій Іванович.
Працює: ТОВ «Дон Агро».
!
Посада в інституті громадянського суспільства: голова Микола
районної організації в Одеській області Всеукраїнської гром
організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
ЇКонтактна інформація:
№ телефону: 050-99-73-179
Адреса місця роботи: смт. Миколаївка, Миколаївського району, О
області, вул. Слобідська 26
Адреса місця проживання: смт. Миколаївка,
Одеської області, вул. Бузкова, 1, кв.9

Миколаївського

Р

Біографічна довідка уповноваженого представника Миколаївської районної
організації профспілки працівників культури України на участь в
установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при
Миколаївській районній державній адміністрації
Кудерська Ірина Іванівна
Працює головою Миколаївської районної організації профспілки працівників
культури України .
Громадянство громадянка України
Число, місяць і рік народження 19.08.1970 р.
Місценародження Україна, Кіровоградська обл.., Олександрійський р-н, с. Войнівка
Освіта закінчена вища, Миколаївська філія Київського Національного університету
культури і мистецтв України, Інститут менеджменту та бізнесу
Науковий ступінь, вчене звання не має
Володіння мовами українська, російська
Нагороди, почесні звання не має
Досвід роботи у виборних органах Трудова діяльність 1998- по т.ч. зав. читальним залом центральної районної бібліотеки для дорослих відділу
культури
Миколаївської
райдержадміністрації.
2008-2012 - навчання в Миколаївській філії Київського Національного університету
культури і мистецтв України, Інститут менеджменту та бізнесу за кваліфікацією
«Документознавство.
Менеджмент
органів
державного
управління»,
з 2004 р. до т. ч. голова Миколаївської районної організації профспілки працівників
культури України .

Додаткова
інформація.
Контакти: роб. тел 048 57 2 65 03,
адреса роб. Смт. Миколаївка. Вул. Незалежності.57
Місце проживання - смт. Миколаївка, вул. С. Олійника, 14.
дом.тел.048 57 2 28 88, моб. 066 317 45 83

І

Біографічна довідка уповноваженого представника ГО
на участь в установчих зборах з формування нового складу
Громадської ради при Миколаївській райдержадміністрації

П.І.Б.

Петриченко Інна Йосипівна

І'.Працює (посада, місце роботи)

т.в.о. головної медсестри КНП «Миколаївська Ц

^Посада в інституті громадянського суспільства
працівників охорони здоров'я

голова профспілкового кЬ|

Контактна інформація:
№ телефону:

\

ету

І

096- 303- 84-34

»Адреса місця роботи
Івул. Чкалова 50В

^

\й

Одеська область, Миколаївський р-н, с.м.т. Мико/}»ка,

Адреса місця проживання
Одеська
Миколаївка, вул. Центральна 12/6

область,

Миколаївський

р-н, і Сї м .т .
і

!
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іи
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Біографічна довідка
голови Миколаївської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України Щербини Л.Д.

П.І.Б.:Щербина Лариса Дмитрівна.
ІПрацює: Миколаївська районна організація профспілки працівників о
науки України .
Посада в інституті громадянського суспільства: голова Микола'
районної організації профспілки працівників освіти і науки України
Контактна інформація:
*
№ телефону: 048(57)2-65-22,098-372-61-36
Адреса місця роботи: смт. Миколаївка, Миколаївського району, О
області, вул. Шкільна, 22А
I Адреса місця проживання: смт. Миколаївка,
ІОдеської області, вул. Дмитрівська 29А, кв. 15

Миколаївського

р

Біографічна довідка уповноваженого представника громадської організації
ветеранів Миколаївського району Одеської області Школенка В.Ф.
на участь в установчих зборах з формування нового складу
Громадської ради при Миколаївській райдержадміністрації

П,І,Б: Школенко Віктор Федорович.
Працює: організація ветеранів Миколаївського району Одеської області.
Посада в інституті громадянського суспільства: голова ради
Контактна інформація:
№ телефону: 0967331555,2-29-42
Адреса місця роботи: смт.Миколаївка, Миколаївського району, Одеської
області, вул.Незалежності (Леніна), 71
Адреса місця проживання: смт.Миколаївка,
Одеської області, вул.БузковаД, кв.8

Миколаївського

району,

Біографічна довідка уповноваженого представника «Миколаївської
районового козацького товариства ім.Івана Сірка» Ч орном орського
козацького з'єднання на участь в установчих зборах з формування нор&о
складу Громадської ради при Миколаївській райдержадміністраці

П.І.Б.: Поломарьов Віктор Михайлович.
Працює (посада, місце роботи): вчитель історії в 0 3 «Миколаївська 30ІЩ[-ІІІ
ст.».
Посада в інституті громадянського суспільства: писар
районового козацького товариства ім.Івана Сірка»
козацького з'єднання.

«МиколаївЦДого
ЧорноморЩдого

Контактна інформація:
№ телефону: 0675287573

І

Адреса місця роботи: - смт.Миколаївка, Миколаївський район, Оі
області вул. Шкільна 22

зКОІ

Адреса місця проживання: смт.Миколаївка, Миколаївський район, О;
області вул. Карпішина,

>коі

