
укрлнА
КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ FIА АДМIНIС ТРАlЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про уmворення iнiцiаmuвноI zрупu з
пidzоmо в кu у сmановч uх з б opiB
Гр ом ad с ь Koi р od u пр u К алt' ян кu- Бу з ь Ki й

р а йо HHi й d ерlrcавнiй аdлоiнiсmрацil

На виконаннlI постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З листопаДа 20l0

року J\ъ 996 пПро забезпечення )^racTi фомадськостi у формуваннi та реалiзацiТ

державноi полiтики>>:

1. Затвер дити скJIад iнiцiативноi групи з пiдготовки установЧих ЗбОРiВ

ГромадськоТ ради при Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй адмiНiСтРаЦiТ

згiдно додатку.
2. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi

дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii (О. Кравець) вiдповiдно до Типового

положення про Iромадську раду при MiHicTepcTBi, iншому центральному органi

влади, Радi MiHicTpiB Автономноi республiки Крим, облаонiй, Киiвськiй та

Севастопольськiй мiськiй, районнiй, районнiй у мм. Кисвi та Севастополi

деRжавнiй адмiнiстрацiт, не пiзнiше нiж за 60 календарних днiв до проведення

усiаНgзчих зборiв громадськоi Ради при Кам'янка-Бузькiй

раидержадмlнlстрац11 оприлюднити на офiцiйному веб-сайтi

райдержадмiнiстрацii пiдготовлене iнiцiативною групою повlдомлення _про

дату, час, мiсце, порядок проведення установчих зборiв, порядок подання заяв

для y{acTi в установчих зборах, вiдьмостi про склад iнiцiативноi групй'та
,rрi.""rц", iм'я, електронну адресу та Ho]\Iep телефону вiдповiдальноi особи,

З. Контроль за виконанням розпорядженшI покласТи керiвНика апаратУ

райдержадмiнiстрацiТ Любов Височансъку.
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fiодаток
до розпорядження голови
Кам'янка-БузькоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацii

Склад iнiцiативноi групи
з пiдготовки установчих зборiв громадськоi ради

при КамОянка-Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрацii

керiвник апарату райдержадмiнiстрацiIвисочанська
Любов

Петрiвна

Кравець
Олександра
Миронiвна

!якiвнич
роксолана
йосипiвна

устюжанiнов
олексiй

Владиславович

Рудко

* Микола
Gтепанович

Солудчик
ольга

IBaHiBHa

Проць
Надiя

михайлiвна

Шваюк
оксана

.PoMaHiBHa

Керiвник апараry
райдержадмiнiстрацii

голова ГО захисту
Кам'янка-Бузького

прав та iHTepeciB BorHiB АТО
району (за згодою)

Ё,

начаJIьник вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноТ дiяльностi апарату

райдержадмiнiстрацiТ

начаJIьник вiддiлу правового забезпечення,
взаемодiТ з правоохоронними органами, оборонноi
та мобiлiзацiйноi
райдержадмiнiстрацiТ

роботи апарату

голова районноi органiзацii
УкраiЪи> (за згодою)

<<Союз Чорнобиль

голова слiлки полiтв'язнiв i реабiлiтованих
Кам'янка-Бузъкого осередку (за згодою)

1,

член Агенцii мiсцевого економiчного розвитку
Кам'янка-Бузького району (за згодою)

член ГО <<Кам'янка-Бузька
м€Lпого та середнього бiзнесу)

F

агенцiя розвитку
(за згодою)

л. Височанська


