ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про новий склад робочої групи
з питань перепрофілю вання
о б ’єкта незаверш еного будівництва
по вул. Ш мідта, 24 у м. Скадовську
(будівля дитячого корпусу
КЗ «Скадовська ЦРЛ ») під будівництво
багатоквартирного ж итлового будинку
У
зв ’язку
з
кадровими
змінами,
керую чись
статтею
6,
пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни
«Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити новий склад робочої групи з питань перепрофілю вання
об’єкта незаверш еного будівництва по вул. Ш м ідта, 24 у м. С кадовську (будівля
дитячого корпусу КЗ «С кадовська ЦРЛ») під будівництво багатоквартирного
ж итлового будинку (додається), утвореної розпорядж енням голови обласної
держ авної адміністрації від 28 вересня 2016 року № 732.
2. В изнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації від 28 вересня 2016 року № 732 «Про робочу
групу з питань перепрофілю вання о б ’єкта незаверш еного будівництва по вул.
Ш мідта, 24 у м. С кадовську (будівля дитячого корпусу КЗ «С кадовська ЦРЛ»)
під будівництво багатоквартирного ж итлового будинку» в частині складу
робочої групи.
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на
в.о. перш ого заступника голови обласної держ авної адм іністрації Бутрія Д.С.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
с& .а?. їо ф № 39%
СКЛАД
робочої групи з питань перепрофілювання об’єкта незавершеного будівництва
по вул. Шмідта, 24 у м. Скадовську (будівля дитячого корпусу
КЗ «Скадовська ЦРЛ») під будівництво багатоквартирного житлового будинку

Бутрій
Дмитро Стефанович

в.о. першого заступника голови обласної державної
адміністрації, керівник робочої групи

Соловей
Олег Борисович

заступник голови
Обласного
фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі,
секретар робочої групи (за згодою)
Члени робочої групи:

Булюк
Віталій Вікторович

заступник
(за згодою)

Петров
Денис Сергійович

начальник
управління
Державної
архітектурнобудівельної інспекції у Херсонській області (за згодою)

Пронін
Олександр Тимофійович

голова Обласного фонду підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі (за згодою)

Руденко
Костянтин Валерійович

головний лікар КЗ «Скадовська центральна районна
лікарня» (за згодою)

голови

Херсонської

обласної

Сафронов
Ігор Миколайович

- голова ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (за згодою)

Сковпень
Володимир Іванович

- заступник голови правління
головний інженер (за згодою)

Старенький
Олег Федорович

- голова Скадовської районної ради (за згодою)

ПАТ

ради

«Херсонгаз»,

Турик
Віктор Ананійович

голова Скадовської районної державної адміністрації

Ходін
Григорій Миколайович

начальник управління містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації, головний архітектор
області

Яковлев
Олександр Юрійович

- Скадовський міський голова (за згодою)

В.о. першого заступника голови
обласної державної адміністрації

Д.С.Бутрій

