ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Ужгород

17.03.2021

№ 200

Про робочу групу з питань реалізації проекту
„Мале Карпатське Коло”
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній
рух”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 року № 880
„Про затвердження Державної програми розвитку регіону українських Карпат
на 2020 – 2022 роки”:
1. Утворити робочу групу з питань реалізації проекту „Мале Карпатське
Коло” у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі забезпечити виконання заходів з реалізації завдань у
рамках проекту „Мале Карпатське Коло”.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 14.11.2019 № 623.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Білецького М. З.

Голова державної адміністрації

Анатолій ПОЛОСКОВ

Додаток
до розпорядження
17.03.2021 № 200
СКЛАД
робочої групи з питань реалізації проекту „Мале Карпатське Коло”
Керівник робочої групи
БІЛЕЦЬКИЙ
Мирослав Золтанович

перший заступник голови обласної державної
адміністрації

Заступники керівника робочої групи:
МУРГА
Валерій Іванович

радник першого заступника голови обласної
державної адміністрації на громадських засадах
(за згодою)

ПОПОВИЧ
Михайло Михайлович

радник першого заступника голови обласної
державної адміністрації на громадських засадах
(за згодою)
Секретар робочої групи

ДАНИЛО
Владислав Володимирович

директор державного підприємства „Служба
місцевих автомобільних доріг у Закарпатській
областіˮ (за згодою)
Члени робочої групи:

ВОЛОВИК
Борис Борисович

начальник служби автомобільних
Закарпатській області (за згодою)

доріг

у

ЗАВАЛЬНЮК
Іван Юрійович

начальник
головного
управління
Держгеокадастру у Закарпатській області
(за згодою)

КОЦУР
Ігор Нестерович

перший заступник начальника Закарпатського
обласного управління лісового та мисливського
господарства (за згодою)

МАЛЯР
Едуард Миколайович

директор
департаменту
інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого
значення та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації

2
ПІГУЛЯК
Микола Миколайович

начальник управління містобудування
архітектури облдержадміністрації

ПЛИСКА
Марія Дмитрівна

директор державного підприємства „Верхньогірське лісове господарство” (за згодою)

ШТЕРН
Андрій Вікторович

головний
спеціаліст
відділу
підготовки
документів з питань регулювання земельних
відносин управління організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва апарату
облдержадміністрації

Директор департаменту інфраструктури,
розвитку
і
утримання
мережі
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого значення та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації

та

Едуард МАЛЯР

