КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 26.09.2018 № 81р
м. Краматорськ
Про внесення змін до складу Комітету
з управління впровадженням Стратегії
розвитку міста Краматорська до 2020
року, затвердженого розпорядженням
міського голови від 27.06.2018 № 58р
У зв’язку зі зверненням Романенка Андрія Анатолійовича – координатора Центру
громадського контролю «ДІЙ-Краматорськ» щодо включення його до складу Комітету з
управління впровадженням Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року,
затвердженого розпорядженням міського голови від 27.06.2018 № 58р, керуючись ст. 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:
Внести зміни до складу Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку
міста Краматорська до 2020 року, затвердженого розпорядженням міського голови від
27.06.2018 № 58р, виклавши його в новій редакції (додається).

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток
до розпорядження міського голови
26.09.2018 № 81 р

СКЛАД
Комітету з управління впровадженням
Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року
Ніконенко
Світлана Євгенівна
Рубайло
Ярослава Сергіївна

-

заступник міського голови, голова Комітету

-

начальник відділу економіки, секретар Комітету
Члени Комітету:

Безсонний
Андрій Олександрович

-

депутат міської ради, член постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства, приватизації і
комунальної
власності,
помічник-консультант
народного депутата України (за згодою)

Боєвський
Сергій Олександрович

-

заступник міського голови

Бондаренко
Володимир Григорович

-

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства, приватизації і
комунальної
власності,
начальник
будівельномонтажного управління ПрАТ «НКМЗ» (за згодою)

Гончаренко
Олександр Васильович

-

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань
соціально – економічного розвитку, планування,
бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності,
директор з маркетингу та збуту ПАТ «ЕМСС» (за
згодою)

Грідасов
Вадим Михайлович

-

начальник відділу інвестиційної діяльності та зовнішніх
зв’язків

Доморацька
Лілія Василівна

-

головний архітектор проектів
сумісництвом) (за згодою)

Єрмольченко
Олександр Юрійович

-

депутат міської ради, член постійної комісії з питань
регулювання
земельних
відносин,
архітектури,
будівництва, начальник центральної бухгалтерії ПрАТ
«НКМЗ» (за згодою)

Кісліцина
Лілія Петрівна

-

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань
промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження
енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього
природного середовища, розвитку середнього та малого
бізнесу, побутового та торгового обслуговування (за
згодою)

ТОВ

«АріС»

(за
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Кондратюк
Сергій Іванович

-

голова комісії з питань соціально-економічного
розвитку, планування, бюджету, фінансів Громадської
ради при виконкомі Краматорської міської ради,
представник ГО «Клуб Підприємців Краматорська»,
керівник ТОВ «Кварт-Софт» (за згодою)

Кучеров
Олег Юрійович

-

представник ГО «Фонд розвитку громади» (за згодою)

Люлька
Юрій Анатолійович

-

заступник міського голови

Недоруба
Марина Юріївна

-

представник ГО «Східно-Українське Патріотичне
Об’єднання», ГО «Антикризовий медіацентр» (за
згодою)

Ржавський
Володимир Іванович

-

депутат міської ради, член постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
адміністративно-територіального
устрою,
інформованості
населення,
голова
правління
громадської організації «Рідна країна» (за згодою)

Романенко
Андрій Анатолійович

-

координатор Центру громадського контролю «ДІЙКраматорськ» (за згодою)

Романов
Геннадій Володимирович

-

представник ГО «Рух Активних Громадян РАЗОМ» (за
згодою)

Сташкевич
Ігор Ігорович

-

депутат міської ради, член постійної комісії з питань
освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту
населення, молодіжної політики, культури, фізкультури
і спорту, кандидат економічних наук, доцент кафедри
«Комп’ютерні інформаційні технології» ДДМА (за
згодою)

Тарасевич
Михайло Сергійович

-

депутат міської ради, член постійної комісії з питань
соціально-економічного
розвитку,
планування,
бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності,
директор ТОВ «Донтехінвест» (за згодою)

Трембач
Юрій Валерійович

-

директор ТОВ «САТЕЛІТ СЕРВІС» (за згодою)

Фальченко
Світлана Романівна

-

заступник міського голови

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник відділу економіки

Я.С. Рубайло

