ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про затвердж ення нового складу
обласної ком ісії з оцінки та проведення
попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
держ авного ф онду регіонального
розвитку
У з в ’язку з кадровими змінами, керую чись статтею 6, пунктом 10 частини
перш ої статті 13, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону У країни “Про місцеві держ авні адм іністрації” :
1. Затвердити новий склад обласної комісії з оцінки та проведення
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, щ о мож уть реалізовуватися за рахунок коштів
держ авного
фонду
регіонального
розвитку
(додається),
утвореної
розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації від 13 травня
2016 року № 322.
2. В изнати таким, що втратив чинність, абзац перш ий пункту 1
розпорядж ення голови обласної держ авної адм іністрації від 14 червня
2016 року № 424 “Про затвердж ення нових складів консультативних, дорадчих
та інш их допом іж них органів, служб та комісій, утворених при обласній
держ авній адм іністрації, які очолю є в.о. заступника голови обласної держ авної
адм іністрації Бутрій Д .С .” .
Г олова обласної
держ авн ої адм іністрації

А .А .Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
/ЛО З ЛСУЛ
№ /66

СКЛАД
обласної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Бутрій
Дмитро Стефанович

- в.о. заступника голови
адміністрації, голова комісії

обласної

державної

Адамчик
Олександр Олександрович

- в.о. заступника голови обласної
адміністрації, заступник голови комісії

державної

Пшенична
Ірина Олександрівна

- заступник директора Департаменту економічного
розвитку
та
торгівлі
обласної
державної
адміністрації - начальник управління стратегічного
розвитку, секретар комісії

Члени обласної комісії:

Вітренко
Наталія Миколаївна

директор
Департаменту
державної адміністрації

Гурківський
Валерій Васильович

голова Громадської ради при обласній державній
адміністрації (за згодою)

Єрашов
Євген Олександрович

директор
Херсонського
зайнятості (за згодою)

Коваленко
Володимир Іванович

Новокаховський міський голова (за згодою)

Коробов
Володимир Кузьмич

Кохановський
Євген Олександрович

-

фінансів

обласної

обласного

центру

директор Центру досліджень південноукраїнського
прикордоння, кандидат соціологічних наук, доцент
кафедри
соціально-економічної
географії
Херсонського державного університету (за згодою)
голова громадської спілки
Херсонщини” (за згодою)

“Оберіг

-

Щит

2

Миколаєнко
Володимир Васильович

Херсонський міський голова, голова Херсонського
регіонального відділення Асоціації міст України (за
згодою)

Оленковська
Лариса Павлівна

виконавчий директор Херсонського регіонального
відділення
Всеукраїнської
асоціації
органів
місцевого
самоврядування
“Асоціація
міст
України”, член Херсонської міської громадської
організації “Ліга професіоналів” (за згодою)

Путілов
Станіслав Ісидорович

генеральний директор ТОВ “Механічний завод”,
член Регіональної ради підприємців при обласній
державній адміністрації (за згодою)

Руснак
Олександр Юрійович

заступник начальника
будівництва обласної
начальник відділу з
правових питань

Сілюкова
Оксана Олександрівна

директор Херсонського відокремленого підрозділу
Установи
“Центр
розвитку
місцевого
самоврядування” (за згодою)

Ходін
Григорій Миколайович

начальник
управління
містобудування
архітектури обласної державної адміністрації

Чернишова
Марина В'ячеславівна

депутат Херсонської обласної ради (за згодою)

Шматенко
Сергій Вілійович

Виноградівський сільський голова Олешківського
району,
голова
Херсонського
відділення
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад
(за згодою)

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

управління капітального
державної адміністрації,
виробничо-технічних та

Д.С.Бутрій

та

