УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 27.11.2020 № 565 рг
м.Покровськ

Про створення робочої групи міста Покровська Донецької області з розробки
Стратегії трансформації вугільних міст Донецької області
З метою ефективної реалізації Меморандуму між проєктами: «Нова енергія
– нові можливості для сталого розвитку Донбасу», Проєктом USAID «Економічна
підтримка Східної України» та FORBIZ|EU4Business «Створення кращого бізнессередовища» та містами
Вугледар, Добропілля, Мирноград, Новогродівка,
Покровськ, Селидове, Торецьк, що входять до Платформи сталого розвитку
вугільних міст Донецької області, керуючись ст. ст. 42,59,73 Закону України від 21
травня 1997р. №280-97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами),
ст. ст. 2,3,4 Закону України від 17 червня 2014р. № 1508-VII «Про співробітництво
територіальних громад» (із змінами),
Створити та затвердити склад робочої групи міста Покровська Донецької
області з подальшим включенням її до складу Робочого Комітету із розробки
Стратегії трансформації вугільних міст Донецької області (додається).

В.о. міського голови

С. Федоров

Додаток
до розпорядження міського голови
від 27.11.2020 № 565 рг

СКЛАД
робочої групи міста Покровська Донецької області з розробки Стратегії
трансформації вугільних міст Донецької області
Фролов
Олег Володимирович

координатор Робочої групи, заступник міського
голови

Члени робочої групи:
Білоус
Аліна Олександрівна

секретар робочої групи, головний спеціаліст
відділу економічного аналізу і прогнозу
Покровської міської ради

Ганич
Ольга Анатоліївна

доцент, кандидат юридичних наук, директор
Навчально-наукового інституту післядипломної
освіти ДВНЗ "Донецького національного
технічного університету"; доцент кафедри
історії та права (за згодою)

Ігнатенко
Костянтин Дмитрович

Голова ради роботодавців м. Покровськ, член
правління
ГО
"Український
Донецькій
Куркуль", член ГО "Донбас Фешен Кластер",
член робочої групи з розробки програми
розвитку малого і середнього підприємництва в
Донецькій області на 2021-2022 роки, фізична
особа-підприємець (за згодою)

Ступак
Гліб Володимирович

старший викладач кафедри «Автоматики та
телекомунікації» ДонНТУ (за згодою)

Сушко
Тетяна Анатоліївна

заступниця Голови ради роботодавців м.
Покровськ,
член
правління
"Покровська
територіальна
первинна
організація
Українського
товариства
сліпих",
член
правління ГО "Донбас Фешен Кластер", член
правління
ГО
"Український
Донецькій
Куркуль", член робочої групи з розробки
програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Донецькій області на 20212022 роки, фізична особа-підприємець (за
згодою)

Швець
Ірина Миколаївна

бізнес-тренер ТОВ "Шахтобудівна Компанія" (за
згодою)

Керуючий справами виконкому ради

А. Жук

