
 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

03.06.2019                                                                                              № 411 

 

 

Про керівний комітет Черкаської 

обласної державної адміністрації  

з розроблення Стратегії розвитку 

Черкаської області на період  

до 2027 року та планів її реалізації 

 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 13, пункту 9 частини 

першої, частини четвертої статті 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 

„Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку 

і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів“: 

 

1. Затвердити склад керівного комітету Черкаської обласної державної 

адміністрації з розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період  

до 2027 року та планів її реалізації (далі – керівний комітет) та затвердити  

його склад, що додається. 

2. Установити, що основним завданням керівного комітету є координація 

розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2027 року  

(далі – Стратегія), а також планів реалізації Стратегії.  

Керівний комітет в своїй діяльності з процедурних питань керується 

Примірним положенням про консультативно-дорадчий, координаційний  

та інший допоміжний орган облдержадміністрації, затвердженим 

розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.10.2009 № 285, 

і припиняє свою діяльність за розпорядженням Черкаської обласної державної 

адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

Черкаської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та 

Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

 

Перший заступник голови Т. ВИСОЦЬКИЙ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням 

Черкаської обласної 

державної адміністрації 

 

 

СКЛАД 

керівного комітету Черкаської обласної державної адміністрації  

з розроблення Стратегії розвитку Черкаської області на період  

до 2027 року та планів її реалізації 

 
 

  

 

 

голова керівного комітету 

 

КАРМАННІК  

Роман Володимирович 

– директор Департаменту регіонального 

розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації, заступник голови керівного 

комітету  

 

ГУСЬКОВА  

Маргарита Миколаївна 

– начальник відділу планування розвитку 

територій управління планування 

регіонального розвитку Департаменту 

регіонального розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації, секретар керівного 

комітету 

 

Члени керівного комітету: 
 

ВДОВИЧЕНКО  

Віта Володимирівна 

 

– начальник відділу економічного аналізу 

управління економічного аналізу 

Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської обласної державної адміністрації 
 

ДАНИЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

– заступник директора Департаменту – 

начальник управління планування 

регіонального розвитку Департаменту 

регіонального розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації  
 

МАВКО 

Петро Михайлович 

 

– радник Програми „U-LEAD з Європою“  

(за згодою) 
 

 

 

 



 

ПЕРЕРВА  

Григорій Леонідович 

– радник з питань регіонального розвитку 

Черкаського відокремленого підрозділу 

Установи „Центр розвитку місцевого 

самоврядування“ (за згодою) 

 

ПОДОЛЯН  

Іван Сергійович 

– голова громадської організації „Промолодь“ 

(за згодою) 

 

РОПАЛО  

Любов Вікторівна 

– директор Установи „Черкаська агенція 

регіонального розвитку“ (за згодою) 

 

ФАУРЕ  

Еміль Віталійович 

– проректор з науково-дослідної роботи  

та міжнародних зв’язків Черкаського 

державного технологічного університету  

(за згодою) 

 

 

 

Директор Департаменту регіонального 

розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації Р. КАРМАННІК 

 


