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Про ст ворення робочої групи
з розробки ст рат егії розвит ку
Н овопсковського району на період
2017-2020 років

Відповідно до ст.ст. 6. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про
стимулювання розвитку регіонів», постанов Кабінету М іністрів від 16.11.2011 № 385 «Про
затвердження Д ерж авної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», п. З
розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 № 272
«Про Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року», з метою забезпечення розробки
проекту стратегії розвитку Новопсковського району на період 2017-2020 років:
1. Створити робочу групу з розробки стратегії розвитку Новопсковського району
на 2017-2020 роки.
2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки проекту стратегії розвитку
Новопсковського району на 2017-2020 роки та її склад, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю за собою.
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Склад
робочої групи з розробки стратегії розвитку Н овопсковського району на
період 2017- 2020 років

БЄЛІК
Сергій Петрович
ВИСОЧИНА
Вікторія Олексіївна
СКОВОРОДКА
Наталія Василівна

голова райдержадміністрації, голова робочої групи:

перший заступник голови райдержадміністрації. заступник
робочої групи;
начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації. секретар робочої групи:
Члени координаційної ради:

ПОХІДНЯК
Тетяна М иколаївна

начальник відділу містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва
райдержадміністрації;

Ш ЕПІТЬКО
Ірина Петрівна

начальник ю ридичного відділу апарату
райдержадміністрації;

КІСЕЛЬ
Олена Василівна

начальник управління фінансів райдержадміністрації:

АКИМ ЕНКО
Ольга М иколаївна

начальник відділу освіти райдержадміністрації:

КОЗЛОВА
Ольга Василівна

начальник відділу культури райдержадміністрації:

ВІННІК
Ірина Володимирівна

завідувач сектору молодіжної політики, фізичної культури і
спорту райдержадміністрації;

ГАРКАВЧЕНКО
Ірина М иколаївна

начальник управління
райдержадміністрації;

БАХТИН
Лю дмила Григорівна

в.о. начальника управління
райдержадміністрації;

КОЛЕСНИК
Світлана Іванівна

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації:

соціального

захисту

агропромислового

населені

розвиті

ГНУТА
Лю дмила Іванівна

перший заступник начальника М арківського об'єднаного
управління Пенсійного фонду України Луганської області
(за згодою);

ХВОРОСТЯН
Наталія Володимирівна

заступник директора, в.о. директора
районного центру зайнятості (за згодою);

М ОТУНОВ
М икола О лександрович

головний лікар Н овопсковського РТМ О (за згодою);

КАЛЮ Ж НИЙ
Володимир Сергійович

головний лікар КЗ «Новопсковський центр первинної
медико-санітарної допомоги Новогісковської районної ради
(за згодою);

ПОЛТЕНКО
Сергій Пилипович

Білолуцький селищний голова (за згодою);

НЕДОВЄСОВ
Олександр О лександрович

- Заайдарівський сільський голова (за згодою);

ПЛИС
Віталій Іванович

- К ам'янський сільський голова (за згодою);

БІЛОУСОВА
Оксана Іванівна

БАХТИН
Наталія Володимирівна

-

Новопсковського

голова громадської організації «Заайдарівська мрія»
згодою);

(за

голова громадської організації «Центр відродження громади»
(за згодою);
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ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з розробки стратегії розвитку Новопсковського району на
період 2017- 2020 років
1. Робоча група з розробки проекту стратегії розвитку Н овопсковського району на 20172020 роки (далі - Робоча група) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою
забезпечення розробки проекту стратегії розвитку Новопсковського району на 2017-2020
роки та ефективного її виконання.
2. Основними завданнями Робочої групи є визначення пріоритетів, стратегічних цілей,
поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії розвитку Новопсковського район)' до
2020 року (далі - Стратегія).
3. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
3.1 розглядає на своїх засіданнях пропозиції з питань:
актуалізації основних
напрямів соціального та економічного розвитку
Новопсковського району;
- підготовки і реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, спрямованих на
впровадження Стратегії;
3.2
вносить пропозиції до поетапного плану дій з впровадження та реалізації
Стратегії.
4. Робоча група має право:
залучати до своєї роботи працівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
представників державних та громадських організацій, органів місцевого самоврядування,
наукових установ (за погодженням з їх керівниками), міжнародних фундацій (за
погодженням з головою райдержадміністрації), незалежних експертів (за погодженням з
головою райдержадміністрації) для розгляду питань, т о належать до її компетенції:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, яка є
необхідною для виконання покладених на неї завдань;
- організовувати та проводити конференції, «круглі столи», дискусії, наради з питань,
віднесених до її компетенції:
- надавати на розгляд голові райдержадміністрації пропозиції щодо фінансування
заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії.
5. Склад робочої групи затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
Еоловою Робочої групи за посадою є голова райдержадміністрації. Еолова Робочої групи
має заступника, який у разі його відсутності проводить засідання Робочої групи.
6. Організаційною формою діяльності Робочої групи є засідання, які проводяться у
разі погреби. Секретар не пізніше, ніж за три дні до засідання повідомляє членам Робочої
групи про порядок денний, місце проведення і час початку засідання. Голова, заступник
голови та члени Робочої групи можуть вносити пропозиції щодо тематики розгляду питань.
7. Ріш ення Робочої групи, прийняті на засіданні, оформлю ю ться протоколом, який
підписують її голова та секретар. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням
простою більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос
голови комісії є вирішальним.
8. О рганізаційне забезпечення діяльності Робочої групи забезпечує відділ
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

