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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
04
’’
березня
2016 р.

№
76


Про створення районної робочої групи з питань підготовки та реалізації грантових проектів

       Керуючись статтями 6, 13 п. 9 статті 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації грантових проектів та залучення інвестицій і позабюджетних коштів в район:
	Створити районну робочу групу з грантової діяльності, яка буде займатися підготовкою проектних заявок.
	Затвердити склад районної робочої групи з грантової діяльності згідно додатку.
	Призначити відповідальною особою за роботу районної робочої групи з грантової діяльності – головного спеціаліста відділу економіки та торгівлі районної державної адміністрації Н. Сливняк.
	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В. Савчука.


Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий


                            Н. Сливняк
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            Н. Никитюк
                            В. Савчук
                            О. Тимофієва






                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     розпорядження голови
                                                                                      райдержадміністрації  
                                                                                     № 76 від 04 березня 2016 року 


СКЛАД
Районної робочої групи з грантової діяльності

Савчук Віталій Володимирович

перший заступник голови районної державної    адміністрації, співголова районної робочої групи
 




П’яніщук Сергій Вікторович
голова районної ради, співголова районної робочої групи (за згодою)
 (за згодою)


Сливняк Наталія Іванівна
головний спеціаліст відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації, секретар районної робочої групи

Деменчук  
Галина Василівна
начальник відділу освіти райдержадміністрації

Коваль 
Віктор Аврамович

головний лікар КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД», (за згодою)

Могила 
Сергій Миколайович

головний лікар КУ «Чечельницька ЦРЛ», (за згодою)



Решетник 
Ніна Олександрівна
начальник фінансового управління райдержадміністрації

Решетник Людмила Іванівна
Заступник начальника – начальник відділу видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління Державної Казначейської служби України у Чечельницькому районі Вінницької області, (за згодою)

Шумило Аліна Петрівна
Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

Кривіцька
 Ірина Олександрівна
начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради,
(за згодою)

Блиндур Олена Іванівна
завідуюча дошкільним навчальним закладом «Тепле гніздечко», голова ГО «Вербські первоцвіти», с.Вербка

Ситник Світлана Михайлівна
директор Чечельницького районного будинку дитячої творчості, голова ГО  «Чечельницький  дивограй», смт. Чечельник, (за згодою)

Шуть Ольга
 Володимирівна
директор  центральної районної бібліотеки, (за згодою)

Голови селищної та сільських рад району
( за згодою)



