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!1ро створепня коорАинаш|йного
ком!тету Форуму м!спевого ро3Битч/
9уц|'вського району

81дпов|дно до пункту 7 статт| 55 3акону !кра1ни "|[ро м1сцеве

самоврядуван}!'{ в !кра!н|'', статт! 13, тцнкцг 9 настини пертшо| статт1 39 3акону
!ьра'1ни "[|ро м|сцев1 дер:кавн1 адм|н[сщап!!''' з мето!о створення сприятливого
середовища для ста.'1ого соц|атьно-економ|нного розвттгку 9уц!вського району.
на м!сцевому р1вн1, :л:ляхом самоорган|зац[| та соц|ально! ал<тивност! щомаА.
розроблент:я та впровадт(ен|{я громадських !н!ц!атив на територ1! т{уц1вського

району:
1. !творити коорлинап|йний ком|тет Форуму м|сцевого розвитку

{уц!вського району.
2. 3атверлити |{олохення про координац|йний ком1тет Форуму м{сцевого

розвитч 9уц|вського району (додасться).
3.3атверлити ск.]1ад координац|йного ком!тету Форщлу м!сшевого

розвитц 9уц!вського району (додасгься).

4. 1{онщоль за викон:|нн'{м ро3поряд)кен|{я пок.]1асти на засцпника
голови районно| державно| адм|н|срац|| 8олоцкову 8.&1. та засцпника гопови

районно! ради Баб|йця А.А.

|олова районно| дер2кавцо!
адм!н!сграш[|

,----7 ./

\ /ч)--€.о.коРол!ок



3АтввРдквно
€п1льним розпорядхенням голови

рйонно| лер:кавно| адм|н|страш||
та голови районно| ради

р /22

поло)|(вння
про коорАпша{!йнпй ком!тет Форуму м!сцевого ро3вптку чут1ъського

р'йо||у

[. 3агальн| полотсепня

Фор1тл м|сцевого розвитч чуц!ъського району (дал! _ ФйР) е

добров|льно орган!зованого срукцро1о' яка формуеться з представник!в
9уц!всько| районнот дерхсавно| адм1н1страц1| 9уту!воького районно| ради,
с|льських та селипщих рад' вибраних дтя утаст[ у проект| "}м11сцевий розвиток'
ор[ентований на щомаАу'' _ 111, та 1нптих проектах' оф1ц!йнло< представник|в
!арк1вського обласного кер[вттицтва, кер|вниЁ в щомадськ]о( орган|зац|й та
1нтпих представник1в, як1 зац1кавлен1 у реа.тл1зац|! проекг|в м|сцевого розвитч.

фя досягнення свос| мети та завдань ФйР взаемод[е з {арк[вськото
обласното державно1о адм|н|срап|ето, {арк1вськото обласното раАото' |нтлими

щомадськими та благод|йними об'еднанттями, фондами, п1дприемствами та
орган|зацйми р[зних форм влаоност1, як1 не входять у ФйР.

й1сце знаходясення секретар1ац ФйР: м. 9уц!ц вул. 1{. }1!бгслехта' 43.
1еритор1я д1яльност[: 9уфвський район {арк1всько{ област|.

|!. 1!1ета Ф1}!Р

Фсновного метото д1яльност| ФйР е сприяння реат1зац1! проекг|в ||РФФЁ
"й1сцевий розвиток ор|ентований на щомад/'' _ 1|1, та |нштих проект!в'
створеннк) сщ)иятливого середовища для ст:1лого соц1апьного економ1чного

розвитку 9уфвського району на м1сцевому р1вн1 тп::яхом актив|за11| щомад,
п|дщимки процес!в с:!мовряд}ъан!{'{' створення ефективно! децентра.тл!зовано|
!нституш!йно! системи дл;{ вир!тшення томадськ|о( ооц1ально-економ[нних
проблем. 3а.л:у.лення представник1в установ, орган[зац1й та б|знео от}'|(гр до
д1аллоц з орг'!нами м|сцево] влади, виробленнто пРозор| ( та ефекгивних
механ|зм1в ппа}ування на м|сцевому р1вн| та заг|г|ення щомадян до

управ.гт|нт:я.

!![. 3авданпя Ф]!1Р
3.1 . ФйР е базо:о д1я обм|ну досв[дом у реа.тг1зац|! проею1в пРоон.
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3.2. Бизначення проблем та можливостей, пов'язаних |з впроваджеттллям

отратеЁ! м|оцевого розвитку.
3.3. .{осл1дхе;тлтя вар1ант1в пол|тики щодо просування сп!льного

врящ/ван!{я та громадсько-приватного партнеРства для покращенгш якост!

житгя лтодей у район|.
3.4.,т1обйвання серед р|зних д!йових ос|б на м1сцево:иу7

обласному/нац1она.г:ьнощг р1внях наболй:о< !]итань д'ш{ визначення сп1львгтх

вар|ант1в сщатег|!.
3.5. !досконатлення тл:лях|в орган1зац1| та реесрац|! об'еднань щомадян'
3.6. }доскона.пенття план1в залучення техн|чних та ф!нансових ресрс|в

для реал|зац|| 1н1ц1атив щомади.
|{ри необх!дност|, д1я виконання завдань ФмР мож)ть за.,|у{атися

сторонн[ фах1вц| та 1нтп! особи, яЁ матоть знання з питань м|сцевого розвитч'

1 у. пов|!ова'(еппя Ф1!1Р

ФйР у ме:ках сво!х повнова)кень:
представляе |тттереои метпканц1в 9уц1воького райо:у з плтгань м1сцевого

розвитку, реа-тг[зац|| проект1в |!РФФЁ у [1уфвськ|й райоттн1й державн|й
адм!н|сщаш|!', 9уц!вськ1й районн1й рал|, с|пьських та се.тшлщних радах;

сприяе дощиманнк) положень 1{онститу1|| та закон!в 9кра':ни, реш|1зац1т

акт|в |!резидента !ща!ни й орган!в виконавчот влади' р|!ппень рйонно!,
с1льських та селищ'их рад, розпоряджень голови 9уц|всько| районнот

дерхавнот адм|н!стац|!, голови чуц.]ъсько| районно| ради, с1льських та

селищних гол!в, рекомендац|й пР0Ф}{ щодо питать м!сцевого розвитч;
розробттяс пропозиц|! для пощащення законодавчих ! рецляторних щлов

реал1заш!| сп1льних щоект!в з м!сцевого Розвитц:
вносить в уст1}нов.]!еному законом порядц пропозиц1! до проект1в

прощам соц|апьно-економ1чного розвитч 9уц!вського райоц та проекг|в

районного бтоджету з пигань м1сцевого розвитку;
узага]!ьн|ое досв|д та виробляе рекомендац|] д1я покрад]ення реал|зац||

проект|в |!Р0ФЁ.

!. Фрган!зац!я роботп Ф1\'[Р

9рган|зац|йното формоло дйльност1 ФйР е зас1да:тгля. 3ао|дання ФйР
проводяться кохного м|сяця або у раз| необх|дност|.

9уц|вська рйонна рада надае прим1щент:я д&
ФмР.

йатер!а.тгьно-техн|чне ' забезпеченття '1а ьир2|[[4, пов'язан1 з д|яльн1стто

ФйР, зд]йснтототься у в!дпов!дност! з викориотштням щантово! п|дщимки

|1РФФЁ, !нших проект|в та бюАжетттих ко:пт1в.

проведення зас1дань



з

у!. статус ФмР

6.1 . ФйР не е торидияното та щибу!ково|о структурок).
6.2. ФмР орган1зована з мето|о створення умов для реат!зац|| щинцип|в

м1сцевого розвитку.
6.3. ФмР мо)!(е мати бланки, ащибщич та символ1ку. вз[рц[ яких

затвердх(у1оться ФмР.
6.4. 3м1ни та доповнення до цього |[олоясенття вносяться представниками

ФйР 1 розгляда:оться на зас1даннях ФйР по м1р1 надходхен!{'1. Р|тпення про
внесенн'1 зм|н до д|:очого ||оложення приймаеться бйьтп1стло голос!в вй
загально] кйькост1 член1в ФйР.

\{!. €к.тпад Ф1}1Р

Ао складу ФйР входять:
голова 1{уц!всько1 рйонно| дер>кавно! адм!н!ощац||, голова чуц!ъсько1

рйонно! рали, пертпий застпник голови 9уц!всько! районно| державнот
адм|н|сщац||, заступник голови 9уц!всько| районно| ради;

коорлинатор "Рес)?сного ценц розвитц щомал 9уц!вського району'';
1нтш1 предотавники районно| в;1ади, пРедставники установ, оргал1зац|й,

громадоьких орган|зац|й, як1 прийла:оть уча0ть у впровадхенн! приншип1в

м[сцевого розвтггку.

|{ер|вппк апарату райопно1
дерхсавпо! адм!н!страц||

' 'л
| : л/ / !.к). ковтун
!'/у 1
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[ер5'зонпй справами виконавчого

о.А. !|!А.,1!мов



склАд
координац]йного ком|тету Форуму м!сцевого ро]витку

1{уц|вського райову

3АтввР.щ(вно
€п!льним розпоряд}(ен|{'1м голови
рйонно| державно| алм!н1страш!|
та голови районно! ради

голова 9уц!всько! районно! дерхсавно!
адм1н]срац|ц сп1вголова координац|йного
ком1тец Фор1ълу м1сцевого розвитку

голова 9уц|всько| районно| рали, сп!вголова
коорАинаш!йного ком!тету Форуму м !сшевого

розвитку

перп.тий засцпник голови чуц!ъсько] районно|
держазно! адм!н!отрац|':, заступник голови
коорлинаш!йного ком!тегу Форугц м !сцевого

розвитку

засцпник голови 9уц!всько| районно| ради,
засцпник голови координац1йного ком|тецг
Форуъту м|сцевого розвитку

засцпник директора коштц:ально| установи по
забезпеченнто д1яльност| з утриман1{'{ та
обслуговування майна сп|льно! власност|
територ1альних щомад 9уц!вського району'
координатор "Ресуроного ценц розвитку щомад
9уц1вського району''' секретар координац|йного
ком!тец Форрц м1сцевого розвитку

начальник в1дд1лу економ!нного
торг|вл! 9уц|всько| районно|
'адм1н|сцац!!

начальник ф|нансового управл|ння
раионно1 державцо1 адм1н1стац11

коРол1ок
€вген 0лексат1дровив

стоРожвв
{гор &атол|йовин

вАРжвтнов
}Фр!й }(остянтиновин

БАБ]е!_ъ
Антон Анатол]йович

гАпоник
€в!тлана 8олодимир!вна

А.]ъо11]инА
€в[тлана €ерг1!вна

БуРвйко
1етяна йикола!вна

розвитку 1

дерхсавно|

9уц!всько|



БвдинськА
}1лодмттта \:[икола!вна

воло1ковА
8а.ттентина \4ихайл|вна

,щ'говцов
Андр1й 1Фр1йовив

дуд{А
€в|тлана Баоил!вна

коРовктн
Анатол|й Флександровин

]шгко1пвРст
Анатол|й 8олодимирович

лисА!шнко
}{еон|д 81кторовин

свмвР'янов
\4икола 1ванович

св!тАйло
€ерг1й |!илиповит

с'1АБ!нськА
Флена €ерг[!вна

2

засц!1ник диРектора по виховн1й робот[
йалин|воько| г1мназ1| 9уц1всько{ районно| раАи
{арк1всько! област1, голова [Ф "}{ап:е майб1тне''
(за згодото)

засцпник голови т{уц|всько| районно| деР>кавно]
адм|н1сщаш!!

голова }1овопокровсько! [0 "|{окрова'' (за
згодото)

в.о. начальника 9уц!вського м|ськрайонного

управл|ння лостиц|] )(арк|воько! област!
(за згодото)

голова пост|йно] ком1с1| 9уц1всько! рйонно|
ради з пит:1нь соц1ально-економ!яного розвитч,
комунально| власност!, буд!вництва та т(итлово-
комун:}льного гооподарства (за згодото)

Рсхар|воький оелищний голова (за згодото)

директор ащоф[рми "3оря'' 1Ф8, голова посййно'[
ком1о!| 9уц!вськот районнот ради з питань
бтоджец, голова Ради с1льськогосподарськ:тх
товаровиро6ник|в чут!вського району
(за згодото)

\4алин|вський селищний голова (за згодо:о)

директор деРхавного п!дприемства "9уцево_
Бабчанське л|сове господаротво'', гопова
пост1йно] ком|с|| 9уц!всько! районно1 ради з
гушан|тарних питань, со1{|ального захиоту (за
згодото)

поихолог Бсхар1вського дн3 (ясла-садок)
Ёсхар1всько! селищно] ради 9уц!вського району
)(арЁвсько| област1, голова Ёохар|всько! [Ф
"Б!дродженгля'' (за згодото)



|

сптРтнА
(атерина |[ещ|вна

1]1Аульськ!й
1ван Флекоандровин

под{олз1н
8олодимир !мировия

|{ер!вл:пк ашарацг районно!

|.|о. ковт}.н

3

директор йооьпан|вського с|льського Будинку
цльчри' голова }4осьпан1всько] [Ф "}{ап: д|м
йосьпанове'' (за згодого)

йосьпан1вський с|льоький голова (за згодоло)

Ёовопощовський селищний голова (за згодото)

1(ерупонпй справами вцко||авчого
а|!арату чугу!!б'ц9[ районно1 ради

---о.А. !шАл!мов


