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смт Софіївка                                № 72 - од               04 червня 2019 року 
 

 
 

Про створення робочої груп з IT – стратегії Софіївської селищної ради 
 
 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в 
рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE) для забезпечення розробки IT – стратегії Софіївської селищної ради: 
 

1. Створити робочу групу з  IT – стратегії Софіївської селищної ради у складі: 
 

Голова робочої групи 
 

Шинкаренко С.В. начальник відділу 
економічного розвитку, 
інвестицій та 
комунікаційних технологій 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
 

Члени робочої групи Назаренко Л.І. секретар Софіївської 
селищної ради 
 

 Масько А.О. заступник селищного 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

 Корж О.В. начальник фінансово-
економічного відділу, 
головний бухгалтер, 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
 

 Качан І.М. начальник відділу 
розвитку соціальної сфери 



виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
 

 Костяннікова С.І. начальник відділу 
державного архітектурно – 
будівельного контролю, 
будівництва, благоустрою 
території виконавчого 
комітету Софіївської 
селищної ради. 
 

 Акастьолова Л.М. начальник центру надання 
адміністративних послуг 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
 

 Дишко Н.В. начальник відділу 
контролю за додержанням 
законодавства про працю, 
оподаткування та 
регулювання земельних 
відносин виконавчого 
комітету Софіївської 
селищної ради 
 

 Акастьолова Л.П. начальник відділу 
комунальної власності та 
правового забезпечення 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
  

 Ісаєва Г.Г. начальник відділу 
культури, туризму, молоді 
і спорту виконавчого 
комітету Софіївської 
селищної ради 
 

 Мазенко В.А. начальник відділу освіти 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
 

 Розбицька С.В. спеціаліст відділу 
економічного розвитку, 
інвестицій та 
комунікаційних технологій 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
  

 Хоружевський М.Г. спеціаліст відділу 
економічного розвитку, 
інвестицій та 
комунікаційних технологій 



виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради 
 

До роботи з розробки IT - стратегії в разі необхідності залучати 
працівників відділів виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 
2. Робочій групі розробити IT – стратегію Софіївської селищної ради на 

період до 2021 року та подати на затвердження сесії Софіївської селищної ради. 
 
3. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за  собою. 

 
 

В.о. селищного голови                              Л.І. Назаренко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


