ЛЮБОТИНСЬКА MICьKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 сiчня 2021

м.Люботин

року

м21

Про створення робочоI групи
розвитку
Люботинськоi MicbKoi територiальноi громади
з розробки стратегii

З метоЮ

визначенIuI стратегii розвитку територiальноi громади та сtворення
прогр€lNли до 2027 РокУ, керуючись виконання п.п. 20 п.4
довгостроковоi
узагальненоi
ст.42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>:
1. Створити робочу грщу з розробки стратегii розвитку Люботинськоi MicbKoT

територiальноiгромадиускладi:

В

Голова робочоТ групи: Леонiд ЛАЗУРЕНКО- мiський голова;
Заступник голови робочоi групи: ВячеслаВ,РуБАн - заступник мiського голови з
IIитань дiяльностi u"Ko"aB""i op.uriu ради;
СеКРеТаР РОбОчоi Групи: Iрина КУДРЯ - нач€lльник вiддiлу мiсцевого економiчного
розвитку виконкому ЛМР;
Члени робочоi групи:
Володимир ГРЕЧКО - секретар ради;
Сергiй кислиЙ - перший заст}цIник мiського голови з питънь дiяльностi
виконавчих органiв ради;
Лiдiя КУДЕНКО - керуюча справами виконкому ЛМР;
Iрина ЯЛОВЕНКО- начальник фiнансового управлiння ЛМР;
Сергiй
нач.шьник вiддi.ry мiстобудування, архiтектури та
держархбулконтролю виконкому ЛМР;
ОлександР личкАнЬ - начальнИк вiддiлУ земельниХ вiдносин виконкому ЛМР;

крАвчЕнкО

Iгор ШАПовАл

-

керiвник

ТоВ кАВАНТАйм>, член

викон5ому ЛМР (за

згодою);
ВладислаВ IOHIH -.. фiзична особа - пiдприемець, заступЕик голови
НАМИ БОГ I УКРАiНА> (за згодою);

ГО УБД (З

СергiЙ грицЕнкО голова громадськоТ органiзацii кРДflД вЕтЕрднIВ
АФГАНIСТАНУ), Ime}I виконкому ЛМР(за згодою) ;
олег чухЕн - директор кнп (цЕнтр пЕрвинноi мЕдико-сАнIтАрноI
ДОПОМОГИ> ЛМР ;
Orr""u кАндАУровА головний лiкар кнП <люъотинськА MICЬKA
ЛIКАРНЯ> ЛМР;

Iрина ГОЛТВЯНСЬКА - начальник мiського вiддiлу культури ЛМР;
Валерiй СТРIЛЕЦЬ - начЕ}льник мiського вiддiлу освiти ЛМР;
Тетяна MIHKO - директор терйторiального центру соцiа-шьного обслуговування
(надаriня соцiальних послуг) ЛМР;
Вiталiй БАРАНоВ - тшен виконавчого KoMiTeTy ЛМР, директор ТоВ i'МФ't
МЕБЛIКС"(за згодою);

т

-

IЛЛЯ ШЕЛЕСТ
голова молодiжноi рад" при Люботинськiй мiськiй радi, член
виконкому ЛМР(за згодою);
OKcarra СЕРГСеВА - депутат MicbKoi ради, голова постiйноi KoMicii з питаль
ПЛаН)aВання, фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчного розвитку та розвитку
пiдприемництва (за згодою);
,Щмитро АЛЬБОЩИЙ - деIrуtат MicbKoi ради, голова постiйноТ KбMicii з питань
Житлово-комунального господарства та комун€rльноi власностi, транспорту, зв'язку
та сфери послув(за згодою);
Сергiй ОЛЪХОВСЬКИЙ - депутат MicbKoi ради, голова постiйноi KoMicii з IIитань
мiстобудуваннrl, булiвництва, земельних вiдносин та охорони природи (за згодою);
Ольга ДГееВД - депутат мiськоi ради, голова постiйноi KoMiciT з IIитань освiти,
кУльТУри, молодi, фiзкультури i спорту та з питань охорони здоров'я та соцiального
захисту населення (за згодою);
Сергiй НЕЧИПОРЕНКО - депутат MicbKoi ради, голова постiйноi KbMicii з питань
прав людини, законностi, регламенту, мiсцевого сilмоврядування, депутатськоi
дiяльностi i етики (за згодою).

2.

Контроль за виконrшням розпорядження зчlлишаю за собою.
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