
чугу[вськА РАйоннА двР)кАвнА А,щ||н|стРАц|я
хАРк!всько[ оБлАст!

РозпоРяд)[{вння

{уц!в х" /64

[1ро створепня робоио! групп щодо
!|иготовки !швестиц!йших проелсг!в,
як! потребупоть дертсавно1
п!дтримкп, та проект!в дер'(авпо-
приватного партцерства

1(ер1тониоь 3аконом !кра!ни <<|{ро дерт<авно-приватве партнерство))'
статтето 6, 39 3акону 9кра1'тти <||ро м!оцев| дерх<авн1 адм|н1ощац1|>,
на викон:1ння доручення голови обласнот державнот адм|н1сраш!|
ь|д 27.05.2014 },Ф 01-2813549 <<||ро актив1зац[то роботи щодо реал[зац1!
1нвестиц1йних проект1в, як| пощебу:оть дерхавно| п|дтримки, в тощ; чисд|
за рахунок котпт|в, залунених п|д державн! гарант||, та проект!в дерэкавно_
т|риватного партнерства)):

1. 9творити роботу щупу щодо п|дготовки !нвестиц|йник проект|в, як1
потреб1тоть дерхсавно| п1дтимки, та проекг[в державно-приватного
партнерства (ла.тт! _ робона щ1тта).

2. 3атвердити персональний оклад робоно| щупи (додасться).
3. €прияти впровадт(еннк) !нвестиц1йних проект!в, як1 лощебутоть

державно| п|дримки та щоект|в державно-приватного партнерства
4. (онщоль за викон:1нням розпорядтсеттня залип.та:о за собото.

[|ерпшпй заступпик голови
районно| дертсавно1 адм!н|страц!! вАР!{в1нов



зАтввРдквно

Розпоряд>кення голови
районно| лержавно| алм! н|страц!|
)/ сус%у:: 2/)а:уа*р //?---------,------

пвРсонАльний склАд
робо.:о! групи щодо п!дготовки 1нвестиц!йних проекг1в' як! потребу:оть
дерясавно1 п|дтрпмкп' та прое:{т!в дер:кавно-приватного партнерства

1. вАРжвтнов
}Фр|й 1(остянтиновин

2. гоРоввнко
йарина Болодимир1вна

3.11АнсждА
Фльга €ерг!!вна

4. воло.Фко
1рина 8асил|вна

гАлвнко
€тан|слав йихайлович

гвРвз
Ёата.лл!я йикола]вна

7. гРу|]]кА
8'янеслав {Фр|йовин

перп]ий заоцпник голови районно}
державно| алм!н|с раш!!. голова робоно|
групи

начальник управл!ння економ1чного

розвитч ! торЁвл! районно| державнот
адм1н|страц]1, заст}т1ник голови робоно|
щупи

начальник в!дд!лу сош!ально-економ!чяого

розвитку управл1ння економ!чного
розвитку | торЁвл| районно[ державнот
адм!н!стац! !' секретар рооочо| щуп и

начапьник в!дд|лу житлово-кощ/напьного
господарства та бул!внишгва районнот
державно! адм1н!сщац|!

директор [Ф8 <3ооветери нарн и й ценщ'
(за згодото)

начальник в|дд1Ф, охорони здоров'я
рйонно| лержавно| адм|н1страш!|

головнии л1кар ко}1г{ального закладу
охорони здоров'я (чуц]ъська цент:тпьна
районна л|карня 1м. й.1. !(ононенка>
(за згодо:о)

5.

6.



8. коРовк{н
Анатол|й Флександровин

9. кулв1шовА
1етяна 8олодимир!вна

10. лвгко11шРст
Анатол1й 8олодимирович

1 1. .'1,п(ови!1-3веРевА
€вгенй Флександр1вна

12. мАксимов
Флександр 1вановин

13' онип{внко
|Фр1й 8асильовия

14. подкол3]н
8олодимир .{митровит

15. Рвхт|н
€ерг|й €воейовин

16. свмвР'янов
\4икола 1ванович

17. соловйов
Б1ктор ,{мищовин

1в. тонкий
}Фр1й &атол|йовин

19. !шР1{,в ський
1{остянтин Фпекса]црови.[

|{ер!вппк апарацг районно|
дер'(авно[ ддм!н!страц|т

пане)кда 62 ?10

2

голова пост'йно| ком!с1т чуц]воькот
районно| рали з питань соц|ально-
економ!чного розвитку' комунально|
власност|' бул1вништва та житлово-
кощ/н:1льного господарства (за згодото)
нач.шьник в1дл!лу цльцри ! туризму
районнот державнот адм1н;стац|т

8схар1вський селицний голова (за згодото)

нач,|'пьник в!дд1]у осв!ти районно]
державнот адм|н|сщац1т

1{оробонкинський с1льський голова
(за згодото)

нач:ш!ьник в|дд1лу |нфрасщуктури
раионно1 державно1 адм1н1сщац11

Ёовопокровський селищний голова
(за згодоло)

1(онетоцький селищний голова (за згодого)

йа.гтин1вський селищний голова
(за згодото)

9каловський селищний голова (за згодото)

8веденський селищний голова (за згодото)

зав1драч сектору з питань комунатьно!
власност| виконавчоф апарац !{уц!воько|

рйонно1 ради (за згодою)

щ

!.|о. ковт}.н


