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Про утворення робочої групи 
з розробки проектів

Відповідно до статей 2, 3, 6, 16-19, 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» та з метою залучення інвестиційних коштів в економіку 
району:

1. Утворити робочу групу з розробки проектів у складі згідно додатку.

2. Відповідно до галузевих напрямків робочій групі проводити 
моніторинг міжнародних та державних програм та проектів.

3. За потребою проводити засідання робочої групи відповідно до 
напрямку проекту, в якому планується приймати участь.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації



Додаток до розпорядження 
голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної 
військово - цивільної адміністрації 
від .05.2018 року №

Склад робочої групи з розробки проектів

Голова робочої групи Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації

Заступник голови робочої групи начальник управління 
економічного розвитку і торгівлі

Секретар робочої групи головний спеціаліст відділу розвитку 
підприємництва і ринкових відносин 
управління економічного розвитку і 
торгівлі___________________________

Члени робочої групи
головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку, грошово- 
фінансових відносин та інвестиційної політики управління економічного 

_______________________ розвитку і торгівлі_______________________
інженер групи централізованого обслуговування ЗНЗ району

головний спеціаліст - головний бухгалтер відділу охорони здоров’я
завідувач сектора молоді та спорту

головний спеціаліст відділу культури
головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури

начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва 
заступник начальника управління агропромислового господарства

начальник служби у справах дітей
головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг

начальник архівного відділу
завідувач сектора з питань цивільного захисту

головний спеціаліст -  юрисконсульт відділу організаційної роботи 
___________управління соціального захисту населення__________

директор Попаснянського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

представники міських, сільських рад та ВЦА (за згодою)
голова громадської ради при Попаснянській районній державній 

_________________ адміністрації (за згодою)_________________
заступник голови громадської ради при Попаснянській районній державній 

______________________ адміністрації (за згодою)____________________

Керівник апарату В. Ю. ПОПОВА


