БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦlЯ
ХАРКIВСЪКОI ОБЛЛСТI
РОЗПОРЯД}КЕННЯ
]ф

Барвiнкове

IIро утворення Робочоi групи

пiдтримки та впровад}кення заходiв

добровiльного

територiальII их громал

///

з

з

обОеднанIIя

З метою пiдготовки та впровадженнrI заходiв з добровiльного об'сднання
територiальних |ромад вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про добровiльне
об'еднання територi.шьних громад)), Методики формування спроможних

територiальних громад, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 08 квiтня 20t5 року Nч 2L4, розпорядження голови обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 05 травня 20|5 року Ns 192 <Про утворення Робочоi групи з
пiдтримки та впровадження заходiв з добровiльного об'еднання територiа.гlьних
громад), на пiдставi пуrrкту 16.1 Регламенту Барвiнкiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням голови районноi державноi
адмiнiстрацii вiд 04 вересня2014 року Ns 177 (iз змiнами), керуючись статтями 6,
39 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ:

1. Утворити Робочу групу

з

пiлтримки

добровiльного об'сднаtлIIя територiальних громад

та

(д-i

впровадження заходiв з
- Робоча група).

2. Затвердити персоцаJtьний скJIад РобочоТ групи (додаеться).

3.Робочiй групi забезпечити виконання плану заходiв щодо пiдтримки та
впровадження роботи з добровiльного об'еднання територiальних цромад на
територii району.

4.

Завiдувачу ссктору масових комунiкацiй районноi державноi
адмiнiстрацiТ СитIrику IO.B. забезпечити висвiтлення заходiв з проведеннrI

у

сферi мiсцсвого самоврядування та децентр€lлiзЬцii повноважень
органiв виконавчоТ I}JIади на офiцiйному веб-сайтi районноi державноi

реформ,

адмiнiстрацii та райопrliй газетi <BicTi Барвiнкiвщини).

5. КонтроJIь за викоIIанням розпорядження з€l.лишаю

Голова райоII

адмiнiстрацiI

за собою.

IIоТ дер}ка вIIоТ

B.I.

PoMAx

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови
районноi державноi адмiнiстрацii

lor'г/oztl

РобочоТ групи з пiдтримки та

Володимир

Iванович

Валентина

CeMeHiBHa

Iщолок

, БллrIсл

наталiя Василiвна

кллIнIн

Олег СергiйовИч

xoN4EHKo

Олександрiвна

Iрина BiKTopiBHa

влсилъсв
Володимир

сухлр
щмитро

Блло

Iванович

Сергiйович

Олександр Олексiйович

,

БлцIЙ

олена IVIиколаТвна

, БЕспллл

Людмила Леонтiiвна

коБчЕнко

BiTa IBaHiBHa

I

голова БарвiнкiвськоТ районноТ державноТ
адмiнiстрацii, спiвголова Робочоi групи
голова БарвiнкiвськоТ раЙонноi ра ди, спiвголова
Робочоi групи (за згодою)
заступник голови Барвiнкiвськоi районноi ради,
спiвголова Робочоi групи (зu згодою)
заступник голови Барвiнкiвськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацii, спiвголова Робочоi

групи
завiдувач сектору економiки Барвiнкitsськоi
районноi державноi адмiнiстрацii, заступник
голови РобочоТ групи
начальник вiддiлу
житловокомунаJIьного господарства, цивiльного захисту,
мiстобудування та архiтектури районноi
державноI адмiнiстрацiТ, заступник голови
Робочоi групи
Голова постiЙноi KoMicii Барвiнкiвськоi районноi
ради з питань законностi, правопорядку,
депутвтськоi дiяльностi та етики та з питань
взаемодiт та розвитку органiв мiсцевого
самоврядування, головний лiкар КЗОЗ <L{eHTp
первинноi медико-санiтарнот допомог,и
Барвiнкiвського районр> , заступник голови
РобочоТ групи (за згодою)
керiвник апарату Барвiнкiвськоi раЙонноi
державноi адмiнiстрацii, секретар робочоi групи
мiський голов&, (за згодою)

з питанъ

длFъшинл

'

,liffi-ення

заходiв з добровiльного
об'еднання територiальних громад

ромлх

Тетяна

лl,//r'

голова Гусарiвськоi сiльськоi ради, (за згодою)

голова Iллiчiвськоi сiлъськоТ ради, (за згодою)
голова Н.VIиколаIвськоI сiльськоI ради, (за
згодою)

,3

КОПТСВА
Наталiя

Олексаtt/tрiвна

КУЗЬМЕНКО
Сергiй Леонiлович
КУРIЛОВА
Павлiвttа
ЛIРНИК
Людмила

василь Миколайович

МДЗУР

Микола Фраr.rllович

MAKAPOBCI>KA

начальник вiддiлу освiти районноi державноi

адмiнiстрацii
начальник Барвiнкiвського районного управлiння
юстицii Харкiвськоi областi, (за згодою)
директор районного центру зайнятостi (за
згодою)
голова II-IBaHiBcbKoi сiльсъкоi ради, (за згодою)

голова Богодарвiськоi сiльськоi ради, (за згодою)

MIJIEHKO

начальник управлiння соцi€lлъного захисту
населення районноi державноi адмiнiстрацii
голова Пололiвськоi сiльськоi ради, (за згодою)

МАСЛОВ

голова Грушуваськоi сiльськоi ради, (за згодою)

Любов

Володлtмирiвrrа

Леонiд Iванович
Олександр Iваrrович

МУЖН

ПЛАХОТIНА
Наталiя IBaHiBtra
ПОТАIIЕНКО

голова ВlКомишуваська сiльськоТ ради, (за
згодою)
нач€Lльник вiддiлу,Щержземагентства в
Барвiнкiвському районi, (за згодою)
голова Гаврилiвськоi сiльськоi ради, (за згодою)

РИБАJЬЧЕНКО

голова IBaHiBcbKoi сiльсъкоi ради, (за згодою)

Анатолiй

Ана,го;riйович

Тетяна IBaHiBlta

валентина Леоtl,гiiвrtа

РОЙ

ГеннадiйАна,гоlriйович

СИТНИК
Юрiй Вiкторо.вич
СНIЖКОВИй
Олександр Вiк,горович

ТРОЯН
Юрiй Васильоtзич
ТЮЛЬГIА

начальникуправлiння агропромислового
розвиткурайонноIдержавноi'адмiнiстрацii
завiдувач сектору масових комунiкацiй апараry
районноi /{ержавноi адмiнiстрацii
голова Григорiвськоi сiльськоi ради, (за згодою)
завiдувач сектору культури i ryризму районноi
державноТ адмiнiстрацii

начаllьник Барвiнкiвського районного сектору
Володимир ().lrсксаIIдрович ГУ Щержавноi служби з надзвичайних сиryацiй
УкраiЪи у Харкiвськiй областi , пiдполковник
служби цивiльного захисту (за згодою)
,
голова Мечебилiвськоi сiльськоi ради, (за
ХАВIЛЬОВА
Валентина МлtхайлiвIrа згодою)
гопова постiйноi KoMiciT Барвiнкiвськоi районноТ
ХАЛееВ
Олександр Аrrа,го.lriйович ради з питанъ бюджету, фiнансiв, соцiалъноекономiчIIого розвитку, соцiального захисту,
зайнятостi та працi, головний лiкар КЗОЗ
<I_{eHTparrbHa районна лiкарня> (за згодою)

4

ЧУХНО
Микола Васильоtзич
ШОКУН
Iрина

Володип,rирiвтrа

КерiвIIик allii рi{,I,у prl iiotllloi
державноi адiъt i : t i с,l,рацii

нач€uIьник

фiнансового управлiння районноi
державноi адмiнiстрацii
керуючий справами виконавчого апарату
Барвiнкiвськоi районноi ради (за згодою)

Д.С. Сухар

