
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 27.12. 2017 № 179 
м. Золотоноша 

 

Про створення робочої групи  з розробки 

Плану місцевого економічного розвитку 

міста Золотоноша 
 

З метою стимулювання економічного розвитку міста, зайнятості 

населення, залучення всіх зацікавлених учасників місцевої спільноти до 

реалізації Стратегії розвитку м. Золотоноша на період до 2020 року та 

програмної Ініціативи – Мери за економічне зростання, керуючись ст. ч.7, 20  

ст. 42  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- : 

 

1. Створити робочу групу з розробки Плану місцевого економічного 

розвитку міста Золотоноша у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі в термін до 15 серпня 2018 року надати проект плану для 

ознайомлення міському голові. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського Масла О.М та управління економіки (Остроглазова В.В.) 

 

 

Міський голова        В.О.Войцехівський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остроглазова 52279  
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Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 27.12.2017  № 179 
 

 

 

Склад 

робочої групи з розробки Плану місцевого економічного розвитку 

міста Золотоноша 

 

 

Масло О.М. голова робочої групи, перший заступник 

міського голови;  

Остроглазова В.В.  заступник голови робочої групи, начальник 

управління економіки; 

Буряк О.І. секретар робочої групи, головний спеціаліст 

управління економіки. 

 

Члени робочої групи: 

 

Сьомак Н.О. секретар міської ради ; 

Степовенко Г.А. в.о. начальника міського фінансового 

управління; 

Лукомська Т.Е. начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Флоренко О.А. начальник управління житлово-комунального 

господарства; 

Строкань О.М. начальник відділу освіти; 

Щербатюк С.М. начальник відділу культури; 

Слюсар Л.Г. голова „Спілки підприємців м.Золотоноша” 

(за згодою) 

Мотрич Р.М. голова міської ради ветеранів (за згодою) 

Черв'якова О.С. голова міської молодіжної громадської 

організація „Центр розвитку молоді” (за 

згодою) ; 

Веремієнко В.В. 

 

учень 10-го классу ЗОШ №1 з поглибленим 

вивченням економіки (за згодою батьків);  

Полегенька А. В.  

 

 

 

Боченкова В.В. 

 

 

 

Штанько А.А. 

молодіжний мер „Золотоніська молодіжна 

рада”студентка І курсу групи В  

Золотоніського коледжу ветеринарної 

медицини БНАУ (за згодою); 

депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань освіти, культури, молодіжної 

політики та розвитку фізичної культури та 

спорту  (за згодою); 

депутат міської ради, голова постійної комісії 
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Нелін І.І. 

 

 

з питань розвитку підприємництва (за 

згодою); 

депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань бюджету, фінансів, цін, побутового 

та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності (за згодою); 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В.Шакура 


