
м|ловськА РАионнА дшРжАвнА Адм|н1стРАц!я
лугАнсько[ оБлАст!

голови раионцо| держ(авно[ адм1н!страц|1
РозпоРяджшння

смт м!лове ]\} б**6,/,/. г;з/у;;а:г?-а- #- "{р/{),у,

[{ро утворення Ради
рег|она-гтьного ро3витку,
затверд)кенн'{ персон€}льного
складу та |[оложення про не|

1(ерутонись статте}о 6, пунктом 9 части|ти пертшо| статт| з9 3акону
)/кра|ни *|[ро м|сцев| дерхсавн| адм|н|страц||>, 9казом |[резидента 9кра|ни втд
2|.04.2015 ]\ъ 22412015 <|1ро Рад} рег|она-гтьного розвитку) (з1 зм|нами), з
метото н€|.лагодженн'1 ефективно| взаемод|| орган|в виконавчо] влади та орган|в
м|сцевого самоврядування

зобов'я3ую:

1. }творити Раду рег|онального розвитку як консультативно-дорадний
орган при райдерхсадм|н|страц!|.

2. 3атвердити персон€]льний склад Ради рег|она_г:ьного розвитку
(додасться).

3. 3атвердити |{олох<ення про Рад} рег|она_гтьного розвитку (додаеться).

4. 1{онтроль за виконанням цього розпорядження покласти на кер!вника
апарату райдерхсадм|н|сщац|| }сачову [ .1!1.
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!одаток
до ро3порядження голови
райдержадм|н|страц1?
в\д4.8, //""{.с/г ]\ъ 5?Б

1{ороль
Артур €тан|славович
1{отшута

}Фр1й Флександрович
Рукав1цин
Б|тал1й Р1иколайович
Альчаков
Флександр Б|кторовив

Бабк1н
Бадим Басильович

Батирсултанов
]!1ахач {аттгатовии
Бриль
1етяна 1!1икола]вна

Бадненко
"[{тодмила Б|ктор|вна

Беликоцька-|!рищепа
1рина Р1икола!вна

|айдатпова
}0л|я Болодимир|вна
[арматп
€в1тлана Флександр|вна
[орбаненко
[алина 1лл|вна

[орд|йнук
Б |та_гт|й йиколайови1{
[орохов
Флег }Фр|йовин

.{анильненко
|{етро Басильович

€клад
Р ади рег|онального розвитку

першлий

голова райдержадм|н1страц||, голова Р тди

голова 1!1|ловсько| районно| ради,
Ради (за згодото)

сп1вголова

головизаступник

райдержадм!н|страц|?, заступник голови Р ади
заступник голови райдержадм|н|страц|},
виконавчий секретар Ради
9лени Ради
головний спец|а_гт|ст сектору з питань цив1льного
захисту райдерх<адм1н|страц1|, в'о. зав|дувана
сектору цив|льного захисц
райдержадм|н|страц||
директор Ф[ <1{риничне))' дегут€ш 1!1|ловсько|

районно? ради (за згодото)

директор 1!1ороз|всько| 3о1п 1-111 ступен1в
1!1|ловсько| районно| ради [угансько| област| (за
згодото)
директор (3 к1!1ус|]вський навч€}[|ьно-виховний
комплекс <{отшк|льний навчальний заклад
<|{алинка> - }1ус||вська заг€|"пьноосв|тня тпкола 1-

ш1 ступен|в>> й1ловсько| районно| ради
!угансько| област| (за згодото)
начапьник управл|ння агропромислового
розвитку та земельних в|дносин
р айдеря<адм|н|стр ац||
зав|дуваи сектору з питань молод! та сг1орц
райдеря<адм1н1отр ац||
начашьник в|дд|лу економ|чного розвитку 1

торг|вл1 райдеря<адм|н|отраш||
головний л|кар }1|ловського районного
територ|ального медичного об'еднання (за
згодото)
голова щомадсько| орган|зац|| (пАтР1от-
м1ловв> (за згодото)
кер|вник Фг (гоРохов) (за згодото)

начальник п1дстанц1? </1уганськ| маг|стральн|
електринн| мере>к| д1 нвк <!кренерго>,



Аубук
Фксана |{етр|вна

{удн|к
-]1|д|я Анатол1]вна
}{ихарсв
Б!ктор 1ванович
1ванток
1ван }Фр|йович

1(атшуба
Флег €вгенович
1(|р1тенко

-|{1д|я Федор1вна

1{олосовський
@лександр йихайлович
1{ононова
Фксана 1!1икола]вна

(ортшун
Богдан }Фр!йовии
1(осенко
!тодмила Флександр1вна

1{острик1на
Фльга Флекс|]вна

1{отуцра
[тодмила фигортвна
(отшута
Б|ктор|я }Фр|!вна
-|[ссн|ченко
(ерг!й €горовин
-[{|гус
Фльга 1ван1вна

-[{укянцов
|{авло [{ещовин
Р1ельнинук
)1тодмила Андр1!вна
йедведсв
!митро Б|кторовин
Р1едведсв

:!_

депу1ат &1|ловсько! районно| ради (за згодото)
нач€|шьник в1дд1лу

райдержадм|н|страц||
начашьник ф|нансового
р айдерх<адм|н|страц||
1!1уо||вський с|льський голова (за згодото)

нач€}пьник 1!1|ловського м|ськрайонн0го в|дд!лу
гу дснс !кра}ни у !уганськ1й област| (за
згодого)
застушник голови Р1|ловсько| районно| Р0ди'
депут'ат районно| радр1 (за згодото)
директор навч.!'1ьно-виховного комплекоу
<,{оштк|льний навчальний заклад <(онечко>
Ёовосщ|льц|вська загш1ьноосв|тня 1пкола 1-|11

ступен1в>> 1!1!ловсько| районно| ради фгансько|
област| (за згодото)

радник алФату райдерэ*садм1н|страц||

зав|дуват територ|а-гтьно - в|докремленого
безбалансового в|дд1лення ]ф 1001210164 ф1л!? _
!уганського обласного управл1ння Ат

начштьник служби у справах д!тей
райдеря<адм|н|страц1|
директор 1\г1ик|льсько] зо1ш 1-1{1 ступен|в
й1ловсько? районно? ради )1угансько? област] (за
згодото)
директор й|ловсько| зо1п 1-111 ступен!в
1!1|ловсько? районно| ради }{угансько? област1,

дегутат й1ловсько| районно| ради (за згодото)
художн|й кер1вник -|{уганського обласного
1{озачого к|нного театру (за згодото)
нач€|шьник управл|ння соц|ального захисц
населення райдержадм|н1страц|}
кер|вник Ф[ <-]1есн|ненко>>, депутат ]!1|ловсько]

районно| Ради (за згодото)
зав|дуван €тр1льц1всько] ф1л!т онз (м|ловська
г|мназ|я й|ловсько| районно? ради .[{угансько1
област1> (за згодото)
Р1|ловський селищний голова (за згодото)

Ёовостр|льц|вський с1льський голова (за згодого)

директор -[уганського обласного }{озачого
к|нного театру (за згодого)
кер|в зтг,к кредитно| сп|лки к1!1|лове>. депутат

кульцри

управл|ння



Баттер|й йиколайович гунп в )1уганськ1й област|, полковник пол|ц!1
(за згодото)

Флег Анатол|йович
й!няйлов
€ерг|й 1ванович

йох<няков

1!1орцнова
Фксана 1ван|вна
1!1орозова
Ё1на Б|ктор|вна
Ёазаренко
"[[тобов €ерг|!вна
Ёазаренко
Фльга Болодимир|вна

Ёароя<ний

Фмельченко
Б|ра Б|ктор1вна
[[анько

3

1!1|ловсько| районно| ради (за згодото)
- кер|вник громадсько| приймальн1 Р1|ловоько]

районно| орган|зац|| |{арт1| <Блок |{етра
|{оротшенка <€ол|дарн|сть> (за згодото)

- т.в.о. нач€|пьника й|ловського в1дд|лу пол1ц|]

- нач€}г[ьник в1дд1лу з питань надання
адм1н1стративних послуг раидер}кадм1н1страц11

- голова громадсько1 Ради при

райдержадм|н|страц|| (за згодото)
- нач€}льник в1дд|лу дерх{авно| ресстрац1|

райдерх<адм1н1отр ац||
- нач€}пьник в|дд|лу орган|зац|йно| роботи та

ро3ш1яду звернень громадян апарац
райдержадм|н|страц||

- вчитель €тр|льц|всько] ф|л|| онз <1!11ловська

- головний редактор |{|{ <Редакц1я г€}зети <€лово
хл|боробо (за згодото)

- начапьник в1дд|лу прикордонно| слух<би

Флекс|й Басильович г|мназй 1!11ловсько| районно| ради -[{угансько|
област|' депутат й|ловсько| районно? ради (за
згодото)

Ёескоромна - голова громадсько! орган|зац|| <[енез|с> (за

Б|ктор|я [еннад|]вна згодото)
Бескоромний - кер1вник Фг <€ул|мов>, дегут€ш й|ловсько|
[еннад|й Флександрович районно| Ради (за згодото)
Ё|к1т|н нача-пьник в|дд|лу м1стобудування' арх!текцри
1{остянтин 1!1иколайович та [!([ райдержадм|н|страц||

[{оловинко
Б|ктор Флекс1йович
[{олонський
Флександр 1вановив
[{олупаненко

|1ригорнева
€в|тлана 1ван|вна

[{рищепа

,{митро Болодимирович <1!1|лове> |м. Б.Банних -[{уганського
прикордонного 3агону' майор (за згодото)

- голова районно| ради ветеран|в' депутат
й|ловсько| районно| ради (за згодото)

- €тр1льц1вський сйьський голова (за згодото)

- оперуповноважении йарк|вського
Флександр Флекс|йович м1жрайонного в|дд|лення усБу в [уганськ1й

област| (за згодото)
- вчитель 1!1|ловсько] зо1п 1-111 ступен|в

й1ловсько| районно| ради -[{угансько? област1,

депутат 1!1|ловоько| районно| ради (за згодото)
головний спец1ал|ст в|дд|лу осв1ти

Ал1на [еннад|]вна райдерт<адм|н|страц1| , в.о. нач€ш1ьника в1дд!лу
о ов|ти райдержадм|н|страц||

|{рищепа - Беликоцький о|льський голова (за згодото)
[еннад!й йиколайович
|{рищепа - йороз|вський сйьоький голова(за згодото)



€ерг|й Флександрович
Радненко
1нна Б1ктор|вна
Рогозян
.[{тодмила 1ван1вна

Рубан
Флена 1!1икола!вна

€кляров
1гор Б|кторович
€оляник
Ёду'рд Анатол|йович
€тарост|на
1рина 1!1ихайл|вна

€укан
Руслан Болодимирович
1ищенко
[етяна 1ван|вна

!сачова
[алина 1!1ихайл|вна
Федасв
Флекс|й Б|кторовин
{рипко
€ерг|й 1ванович

9ередниненко
€вген Флекс!йович
11[курган
Андр|й 1!1ихайлович
-{,кутпенко
[{авло Болодимирович

1{ер|вник аларату

райдержадм1н|страц||

зав|дуваи кднз <.[{аст1вка> 1!1|ловсько| селищно[

Ради (за згодото)
директор Беликоцько| 3о1ш 1-111 ступен1в
1!1|ловсько[ районно| ради -[{угансько| област| (за
згодото)

директор 3орик|всько{ зо1ш 1-111 ступен|в
1!1|ловсько? районно| ради [угансько| област1 (за
згодото)
голова 1!1|ловоько| районно| орган!зац1{
пол1тично| парт|? БФ <Батьк|вщина> (за згодото)
3орик1вський с|льський голова (за згодото)

головний л|кар 1{|[ <]!1|ловський районний центр
первинно| медико_сан|тарно! допомоги) (за
згодото)
начапьник арх|вного в|дд|лу

райдержадм|н|отрац1|
зав|дуван 1(алмик|всько] ф1л|т онз (м|ловська
г|мназй 1!1|ловсько| районно| рали !угансько|
област|> (за згодото)
кер|вник аларыц райдержадм1н|стращ||

директор онз (м|ловська г1мназ|я ]!11ловсько]

районно| ради "[{угансько| област}> (за згодото)
голова 1!1|ловсько| сусп|льно| орган|зац|| во]н|в-
|нтернац!онал|ст|в 9кра}нсько| €п|лки ветеран|в
Афган|стану, дегутат Р1|лов сько| р айонно| Р ади
(за згодото)
Р1ик|льський с|льський голова(за згодото)

директор 1!1|лов ського т{итлов о- комун€ш{ьного
п|дприсмства (за згодото)
нач€|пьник 1!1|ловського в!дд|лу €тароб|льсько|
м|сцево| прокурацри /1угансько| област| (за
згодото)

г. усАчовА



3АтввРджвно
розпорядх{енням голови

райдерх{адм|н|сщац1] _/
в|д*!. //' /.а/Р .}\ъ "' |[

2) вироблення узгодх<ено1
цман|тарного розвитку району,
потенц1€}лу' г11дви1цення

територ1€!льного розвитку та зд1исненн,1 заход1в

|[оло>кення
про Раду рег|она-гтьного розвитку

1. Рада рег1она_гтьного розвитку (да''| - Рада) е консультативно-дорадчим
органом при голов! районно| деря<авно| адм|н1сщац|| (д-| _ голова).

2. Рада у сво|й д|яльност| керуетьоя 1{онституц|ето та законами !кра|ни,
актами |[резидента !кра|ни, 1{аб|нету 1!1|н|стр|в }ща|ни, |нтпими актами
законодавства' а також цим |{олох(енням.

з. Фсновними завданн'{ми Ради с:

1) сприянн'т нш1агод)кенн}о ефективно| взасмод|| орган|в виконавчо]
влади' орган|в м|сцевого самоврядуванн'1

роботи у сфер| рег|онального розвитку;
щодо удоскон.]-[1ення орган1заш||

позиц1| щодо соц|ально-економ|чного та
ефективного використанн'1 економ1чного
|нвестиц|йно| привабливост| та

конкурентоспромо)кност1 ;

3) п|дготовка пропозиц|й щодо напрям|в, пр|оритет|в та механ|зм|в
проведення адм]н|стративно-територ|ально| реформи, фор',у'ання ефективного
м]сцевого самоврядування та територ|ально| орган|зац|| влади з урахуванням
стандарт|в €вропейсько| харт|| м|сцевого самоврядування, реал|зац||
рег|она-гтьно| дерх<авно] пол|тики у сфер| кадрового забезпеченн'1 дер}кавного
управл|ння в рег|он| та законодавчого врецл!овання цих питань;

4) напрац}овання оптим€}пьних 1шлях|в подаль1шого розвитку пол|тично |

е коном|чно д|ездатного м| сцевого самовр яду ваъ|ня;
5) орган|зац|я пода-гльтпо? сп|впрац| територ|а_гльних щомад району, а

також забезпеченн'т !х взаемно| в|дпов|да-гтьност| за комплексний розвиток
територ|й;

6) сприянн'1 врахуваннто |нтерес|в району | специф|ки його розвитку в
проектах нормативно-правових акт!в 3 питань рег|онально| пол|тики, о6ласних'
заг€}{ьнодер}кавних та 1нтпих дерт{авних ц|льових програм економ|чного'
науково-техн1иного, соц|а-гтьного. нац1она-гльно-культурного розвитку та
охорони довк|лля;

7) вивчення м|жнародного досв|ду в сфер| 1нновац1иних сщатег1и
щодо його практинно?

реа,11зац11;
8) ана_гт|з законодавства 9кра}ни з питань рег1онального розви'гку'



2

м!сцевого самоврядування та територ|ально| орган|зац|| влаци' п|дготовка
пропозиц|й з його удоскон€!"ленн'1;

9) виконанн'т |нтпих питань у межах повноважень.

4. Рада для виконання покладених на не] завдань ма€ право в
установленому порядку :

1) запитувати та одерх{уват'и в|д орган1в виконавчо| влади, м|сцевого
самоврядування' громадських об'еднань, п|дприемств' установ, орган1зац1й (за
!} згодото) необх|дн1 1нформац|то, документи | матер|али;

2) запро1шувати на сво] зас|дання кер|вник|в | представник|в орган|в
виконавчо| влаци' м1сцевого самоврядування, щомадських об'сднань,
п|дприемств, установ' орган|зац|й, вчених' експерт|в;

3) за_]-1у{ати для розг.тш1ду питань' що н€!"ле}кать до компетенщ1| Ради,
прац|вник|в орган|в виконавно| влади, п|дприемств' установ та орган|зац|й (за
погодженн'{м з !х кер|вниками), а такот{ нез€|-]-|ежних експерт|в (за !х згодото);

4) створ}овати тимчасов| робон| щупи, |нтп! робон| органи д[|я

розроблення | детального опрац}овання окремих питань' що н€ш1ех{ать до
компетенц|| Ради, визначати порядок !х роботи' з€ш1).чати до роботи в таких
щупах експерт|в | фах|вц|в (в|дпов!дно за !х згодото або за погод)кенням з ]х
кер|вниками), координувати та корицвати роботу створених тимчасових
робоних щуп' заслуховувати !х зв|ти;

5) орган!зовувати проведення конференц|й, сем|нар|в' круглих стол|в,
нарад) а такох( |нтпих заход!в |з питань' що н€}пежать до компетенц|| Ради.

5. Рада в процес| виконання покладених на не| 3авдань сп|впрац}ое з
Радото рег|онаттьного розвитку при голов| обласно| дерхсавно| адм|н|сщац1| -
кер!вников| обласно| в|йськово-цив|льно| адм|н|сщац||, з |ншлими
консульты[ивними' дорадчими та допом|жними органами | службами,
створеними голово}о райдержадм|н|сщац||, а тако)к державними органами,
органами м1сцевого самоврядування та ]х всеукра}нськими асоц1ац|ями.

6. Рада утвор}оетьсяу склад| голови Ради, його заступника' виконавчого
секретаря та |нтпих нлен|в, як| беруть участь у робот| Ради на громадських
засадах.

[оловото Ради с голова райдерэкадм1н1страц||, його заступником _ пертпий
заступник голови райдерхсадм|н1страц||, виконавчим секретарем - заступник
голови райдерэкадм1н|сщац||.

|[ер с онал ьний оклад Р ади з атв ерд)[(уеться розпорядя{енн'{м голови.
[о складу Ради:
за посадо1о входять заступники го,1ови та кер1вники самост|йних

структурних п1дрозд|л|в райдержадм|н|сщац|?' кер|вник а||арату

райдер>кадм|н|страц1|' а також за згодо}о _ голова районно| ради, селищний та
с1льськ1 голови;

можуть бути вк.]1точен| кер|вники структурних п|дрозд|л|в апФату
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райдержадм|н|страц||, а такох{ за згодо}о - депутати районно! ради, кер|вникй
територ|альних п1дрозд|л|в цен1ральних орган|в виконавчо| влади,
правоохоронних орган1в, засоб|в масово| |нформац||, |тттпих п|дприсмств,
установ, орган|зац|й, щомадських с:рган|зац|й та |нтш| посадов| особи.

]. [олова Ради зд|йснтос зага.,1ьне кер|вництво [| д|яльн|ст}о' визначае
порядок роботи та го]1овус на зас1даннях.

)/ раз| в|дсутност| голови Рыди його повновах{енн'1 виконуе заступник
голови Ради.

8. Биконавний секретар Ради:

1) ск.]1икас за дорученн'тм голови Ради, його засцпника зас!данняРади;
2) забезпечуе орган|зац|то д|яльност\ Ради, п|дготовку порядку денного

та матер|ал|в до т[ зас|дань з урахуванням пропозиц|й член1в Ради, дерх{авних
орган|в, орган|в м|сцевого самоврядування' щомадських об'еднань,
п|дприемств' установ та орган|зац|й' а тако)к ведення протокол|в зас|даньРади;

3) затверджуе плани д!яльноот| тимчасових робоних ф}п, |нтших

робоних орган|в, визначае !х гол|в, затверд)куе за поданням гол|в тимчасових
робоних щуп персон€!"льний склад таких груп, координус !х роботу;

4) зд1йснтос мон|торинг стану реал|зац1| р|тпень Ради, регулярно
1нформус голову Ради та |нтших ]: чтентв 1з цього литаътня;

5) представляс Раду у в|дносинах з дер}кавними органами' органами
м|сцевого самоврядування та ]х всеукра!нськими асоц|ац|ями' громадськими
об' еднан нями, п|дприемствами, установами' орган|зац1ями ;

6) виконуе за дорученням голови Ради, його заступника |нтп| завдання.

9. Фсновното орган|зац|йното формото роботи Ради е зас|дання, як|
проводяться за потреби, €!пе не р|дтше одного разу на кварт€}л.

3ас|дання Ради с правомочним' якщо на ньому присутн| не мен|ше
половини в|д затверд)кеного складу.

10. Р!тшенняРади прийматоться б|льтп|стто голос|в присутн|х на зас|данн|
член|в Ради 1шляхом в|дкритого голосування. } раз| р|вного розпод|лу голос1в
голос голову}очого е вир|тпальним.

3а результатами зас|дання оформлтоеться протокол, який п|дписусться
голову1очим та виконавчим секретарем.

Р|тпення Ради мо}куть надси!|ату1ся для розгляду органам виконавчо|
влади та м1сцевого самоврядування.

у раз! необх|дност| р1тшення Ради реал|зутоться 1пляхом видання в

установленому г1орядку розпоряджень голови.

1 1. Рада систематично |нформус громадськ1сть про сво1о д|яльн|сть та
прийнят| не1о р|тпення,
райдертсадм|н!сщац||.

як1 розм|тшутоться на оф!ц|йному саит|
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12. Фрган|зац|йне забезпечення д|яльност| Ради, !] тимчасових робоних
щуп та |нтпих робоних орган!в зд|йснтоеться в|дд|лом орган|зац|йно| роботи та
розгляду звернень щомадян апарату райдержадм|н|сщац||.

1{ер|вник ашарату

райдержадм|н|сщац|| г. усАчовА


