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МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

24.04.2014

№ 106

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 15.04.2013
№ 96 «Про вдосконалення роботи з
громадськістю»
Керуючись ст. ст. 6, 13, 37,39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» (зі змінами та доповненнями) та на підставі протоколу засідання
Громадської ради з питання оновлення її складу від 23.04.2014:
1. Внести зміни до п.1 розпорядження голови райдержадміністрації від
15.04.2013 № 96 «Про вдосконалення роботи з громадськістю», затвердивши
склад Громадської ради при районній державній адміністрації в новій редакції
(додається).

Голова районної
державної адміністрації

ПРОЕКТ ПОДАВ:

Аркуш погодження додається:

В.В.Матросов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
24.04.2014 № 106

Склад
Громадської ради при Михайлівській районній державній адміністрації
Прізвище, ім’я,
по-батькові члена Громадської ради

Назва ІГС, який представляє член
Громадської ради

Лукашенко
Сергій Іванович, голова Громадської
ради (за згодою)

Михайлівський благодійний фонд
«Здоров’я для всіх»

Данилюк
Анатолій Адамович, заступник голови
Громадської ради (за згодою)

Районна профспілкова організація
працівників агропромислового
комплексу

Нечет
Володимир Вікторович, секретар
Громадської ради (за згодою)

Михайлівська районна організація
Товариства Червоного Хреста України

Члени Громадської ради:
Білоконь
Михайлівська районна організація
Володимир Іванович (за згодою)
Українського товариства мисливців і
рибалок
Віслогузова
Тетяна Олександрівна (за згодою)

Запорізька обласна громадська
організація «Правозахисник
Запоріжжя»

Дьомін
Юрій Олексійович (за згодою)

Комунальне підприємство «Редакція
газети «Михайлівські новини»»

Прядко
Олександр Павлович (за згодою)

Комунальний заклад «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа
Михайлівської районної ради
Запорізької області»

Пустовіт
Тетяна Георгіївна (за згодою)

Михайлівська районна організація
профспілки працівників освіти і науки
України

Радченко
Тамара Миколаївна (за згодою)

Михайлівська районна організація
ветеранів України

Тарасенко
Олексій Федорович (за згодою)

Михайлівська районна територіальна
організація спілки ветеранів
Афганістану

Чигарєв
Олексій Якович (за згодою)

Асоціація фермерів Михайлівського
району

Шеховцов
Микола Петрович (за згодою)

Михайлівський районний спортивнотехнічний клуб товариства сприяння
обороні України

Керівник апарату
райдержадміністрації

А.Г.Старокожко

