ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від _________________ 20 __ року

№ _______________

Про внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації
від 23 квітня 2015 року № 229-од
Відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”,
постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 ,,Деякі
питання державного фонду регіонального розвитку” (зі змінами):
1. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 23 квітня 2015 року № 229-од ,,Про утворення регіональної комісії з оцінки
та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку” (зі змінами), виклавши склад
регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору
інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у
редакції згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 27 жовтня 2020 року № 602/01.02-01 ,,Про внесення
змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 квітня
2015 року № 229-од”.

Голова адміністрації

Володимир ТРУШ
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Ігор Дем’янчук
Світлана Беспоповцева
Галина Воляник
Ірина Бура
Володимир Важинський
Іванна Лицар
Олег Пілярчук

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
23.04.2015 № 229-од
(в редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
________________№ ___________
16 № 572СКЛАД
регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального
розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку
ТРУШ
Володимир Любомирович

– голова обласної державної адміністрації, голова
регіональної комісії

ДЕМ’ЯНЧУК
Ігор Романович

– перший заступник голови обласної державної
адміністрації, заступник голови регіональної
комісії

ВОЛЯНИК
Галина Миколаївна

– директор департаменту економічного розвитку
і торгівлі обласної державної адміністрації,
секретар регіональної комісії
Члени комісії:

БОГОМОЛЬНИЙ
Андрій Никифорович

– керівник громадської організації ,,Об’єднання
інженерів технічного нагляду Тернопільщини”
(за згодою)

БРИЧ
Василь Ярославович

– доктор
економічних
наук,
професор,
директор
Навчально-наукового
інституту
інноваційних
освітніх
технологій
Західноукраїнського
національного
університету (за згодою)

ВАСИЛЕВСЬКИЙ
Володимир Адамович

– директор Агенції регіонального розвитку в
Тернопільській області, голова громадської
організації
,,Тернопільський
регіональний
ресурсний центр” (за згодою)

ГАЙДУК
Ігор Володимирович

– заступник
голови
адміністрації

обласної

державної

ГІРЧАК
Ігор Ярославович
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– секретар Тернопільської міської ради, голова
секції секретарів місцевих рад Тернопільського
регіонального відділення Асоціації міст
України, член громадського об’єднання
,,Тернопільська
обласна
організація
,,Дослідницький центр соціальних технологій”
(за згодою)

ІСКЕРСЬКИЙ
Іван Станіславович

– голова
територіального
відділення
Всеукраїнської
громадської
організації
,,Асоціація платників податків Україниˮ в
Тернопільській області (за згодою)

КАЗЮК
Микола Іванович

– заступник голови громадської організації
,,Спілка воїнів та волонтерів АТО” (за згодою)

КРИСОВАТИЙ
Ігор Андрійович

– заступник Тернопільського міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради (за
згодою)

КРУПА
Любомир Левкович

– член громадської організації ,,Тернопільське
міське
товариство
,,Вертеп”,
депутат
Тернопільської обласної ради (за згодою)

КУЛИК
Анатолій Романович

– голова Байковецької об’єднаної територіальної
громади, голова Тернопільського регіонального
відділення Всеукраїнської асоціації сільських
та селищних рад (за згодою)

МАРИНОВСЬКИЙ
Віталій Володимирович

– начальник
Управління
Держпраці
Тернопільській області (за згодою)

РОГАТИНСЬКИЙ
Роман Михайлович

– доктор технічних наук, професор кафедри
автомобілів Тернопільського національного
технічного університету ім. І.Пулюя (за
згодою)

СКИБИЛЯК
Степан Іванович

– директор департаменту
державної адміністрації

фінансів

в

обласної

СОЛДАК
Іван Володимирович
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– член громадської організації Тернопільський
окремий підрозділ ГО ,,Всеукраїнський союз
ветеранів АТО” (за згодою)

УСТЕНКО
Віктор Володимирович

– заступник
голови
адміністрації

ФАРІЙОН
Надія Ярославівна

– голова Тернопільської обласної громадської
організації ,,Асоціація медичних сестер”
(за згодою)

ФЕДОРЕЙКО
Валерій Степанович

– доктор
технічних
наук,
професор
Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В.Гнатюка, голова громадської
ради при Тернопільській обласній державній
адміністрації,
керівник
Тернопільського
міського громадсько-політичного об’єднання
,,Тернопільський майдан - 2004” (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Володимир Михайлович

– директор
департаменту
архітектури,
містобудування,
житлово-комунального
господарства та енергозбереження обласної
державної адміністрації

Директор департаменту економічного
розвитку і торгівлі адміністрації
Ірина Бура

обласної

державної

Галина ВОЛЯНИК

