
укрАiнА
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд // 0t Jo;J сел. Безлюдiвка

про внесення змiн до розпорядження селищного
голови ль 144 вiд 30.1 1.202l uПро пiдготовку СтратегiТ розвиткуБезлюдiвськоТ селищноТ рчд, на перiод до 2-027 ро,.уr,

ВiдповiдНо до п.9 ч.4 ст. 42 Закону УкраТни пПро мiсцеве самоврядувацняв YKpaiHi>, враховуючИ положеннЯ ЗаконУ УкраТнИ uПрО засади державноТ
регiональноI полiтики)), постанови Кабiнету MiHibTpiB УкрЬiни вiд l1 листопада
2015 рокУ Ns 9З2 пПрО затвердЖення Порядку розроблення регiональнихстратегiй розвитку i планiв заходiв з iх 

-реалiзацii, 
а також проведення

монiторингу та оцiнки результативностi реалiзачii зазначених регiональнихстратегiй i планiв заходiв> (зi змiнами), наказу MiHicTep.rru рЪ.iонального
розвитку, булiвництва Та Житлово-комун€lльного господарства Украiни вiд
30.03.2016 м 75 uПро затвердження Методичних рекомендацiй щодо
формуваннЯ i реалiзачiТ прогнозних та програмних документiв соцiально-
економiчного розвитку об'сднаноi територiальнот громади)) та з метою
органiзацiТ розробки Стратегii розвитку БезлюдiвськоТ.Ьп"щпоТ територiальноI
ГРОМаДИ На ПеРiОд до 2027 року внести до розпорядження селищного голови J\Гs
144 вiд 30.1l .2021 uПро лiдготовку Стратегii розвитку Безлюдiвськоi селищноТ
ради на перiод до 2027 року) TaKi змiни:

1. В назвi, TeKcTi розпорядження, а також в назвi складу Робочоi групи
слова <Безлюдiвськот селищнот рали на перiод до 2о27 року> заrirити на слова
<БезлюдiвськоТ селищнОТ теритоРiальноТ громадИ на перiоД до 2027 року)

2. Внести змiни в склад РобочоТ групи, а саме:
2.1. <олег ЯКоВЕнкО - громадСькиЙ дiяч ГО <ПалалiУм> (за згодою)>
замiнити на
<олеГ яковЕНко - президеНт ГО <ПаладiУм), громадськиЙ лiяч (за згодою)>
2.2. <<Геннадiй шдкоПАЙ - лiдер громадськоi думки (за згодою)>
замiнити на
<Геннадiй пIдкОпдЙ - громадський активiст (за згодою)>
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2.3. <олег ПРоСКУРIН - влс
замiнити nu 

' "-.. J r lr-] - tsласник магазину <Барбекю> (за згодою)>

колег ПРоСкУРIН 
- фiзична особа-пiдпри€миць (за згодою))

з. Ввести до складу Робочоi групи:

;1ЖrЖ-Тiýl;;iil;:"К ГОЛОВИ З питань дiяльностi виконавчих органiв

;:},ЪН:?#ffi!|lffi ГОЛови з питань дiяльностi виконавчих органiв

*НЖ *Н};}iПй;:r'ч ий с правами (секретар) вико навчого ком iTeTy

олександра Кдлдшник 
-БезлюдiвЁькот селищноi ради; 

ГОЛОВНИЙ бУХГаЛТеР Централiзованоi бухгалтерiт

ольга юрко начальник вiддiлу з питань економiчного розвитку)iнвестицiйнот дiяльносri ,u комунального майна Безлюдiвськоi селищнот ради,
олена ГУМАНЮ\ 

- директор КомунальноТ установи <Щентр наданнясоцiальних послуг> Безлюдi вЪькоi'сеп"щпоТ puo" ;

i#;:,'" 
пАвлЕнкО начальник вiддiлу освiти Безлюдiвськоi селищнот

3;Ж^,fi:"Ч,ii?_;, r:Х;iЛЬНИК 
вiддiлу культури, туризму та спорту

ЛюбоВ однорОБ - громадська активiстка (за згодою);

iЖi.}Нйrф''"ппu 
особа-пiдПриемиць- депутат Безлюдiвськот селищнот

АРТеМ ЯРМОЛЮК 
- ДИРеКТОР ПП <Вегамакс)), магiстр публiчного управлiннята адмiнiстрування, меценат.rlза згодою)

4, Контроль за вико
ради Яну СТАСеВУ.

Безлюдiвський селищний

(ор"д*.""" покласти на секретаря

Микола кУЗъМIноВ
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