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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

« '/С  » 2017 р. м. Старобільськ № £

Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики

Н а виконання Постанови Кабінету М іністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996 « Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» з урахуванням змін, внесених постановою 
Кабінету М іністрів України від 8 квітня 2015 р. №234:

1.Затвердити склад ініціативної групи з підготовки та проведення 
установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для 
обрання членів громадської ради при Старобільській районній державній 
адміністрації ( додається ).

2.Сектору комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 
ужити заходів для проведення до 16 березня 2017 року установчих зборів за 
участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадської ради 
при Старобільській районній державній адміністрації.

3.Сектору комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 
забезпечити інформування громадськості через засоби масової інформації про 
виконання постанови Кабінету М іністрів України від 3 листопада 2010 року 
№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики».

4.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 12 лютого 2015 року № 28 «Про затвердження складу 
громадської ради при Старобільській райдержадміністрації».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Григоренко О.О.

Голова райдержадміністрації А.І.Гаркавий



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації

« У<£ » р і є л я -  2017р.№  <Р

СКЛАД
ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю 
інститутів громадянського суспільства для обрання членів громадської ради 

при Старобільській районній державній адміністрації

№
з/п

ПІБ Назва ІГС та посада

1. Волошин Сергій Миколайович 
(за згодою)

голова Старобільської районної організації 
ветеранів України

2. Козакова Ольга Анатоліївна 
(за згодою)

голова Старобільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста

3. Лисогор Вікторія Михайлівна завідувач сектору комунікацій з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації

4. Михайлов Аркадій Валерійович 
(за згодою)

член громадської організації« Українське 
об’єднання учасників бойових дій та 
волонтерів АТО Старобільського района”

5. Нємцева Світлана Іванівна 
(за згодою)

заступник голови Всеукраїнської 
громадської організації « Асоціація 
платників податків України»

6. Очкурова Оксана Сергіївна 
(за згодою)

голова громадської організації «Дієва 
Г ромада»

7. Флят Віра Андріївна 
(за згодою)

голова Старобільської районної 
громадської правозахисної жіночої 
організації «Вікторія»


