
 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 11.01.2017                                                                                                  № 2 

 

Про ініціативну групу з 

підготовки та проведення 

установчих зборів за участю 

інститутів громадянського 

суспільства для формування 

нового складу Громадської ради 

при Миргородській районній 

державній адміністрації 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", Типового положення про громадську раду при міністерстві, 

іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, 

районній у мм. Києві та Севастопольській державній адміністрації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 

року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики", розпорядження голови Полтавської обласної державної 

адміністрації від 23 листопада 2016 року № 550 «Про ініціативну групу з 

підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів 

громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради 

при Полтавській обласній державній адміністрації», враховуючи пропозиції 

Громадської ради при Миргородській районній державній адміністрації 

(протокол від 03 січня 2017 року № 1 засідання Громадської ради при 

Миргородській районній державній адміністрації):   

1. Утворити ініціативну групу з підготовки та проведення установчих 

зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового 

складу Громадської ради при Миргородській районній державній адміністрації 

та затвердити її склад (додається).  

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Гуржія О.В. 
 

 

           Голова 

 районної державної 

       адміністрації                                                                  Ю. КОВАЛЕНКО 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження  голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації  

11.01.2017    №  2  

 

СКЛАД 

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування нового складу  

Громадської ради при Миргородській районній державній адміністрації 

 

Гуржій  

Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації 

Приймачук  

Лілія Іванівна 

- заступник керівника апарату - начальник 

відділу управління персоналом та 

організаційної  роботи апарату 

райдержадміністрації 

 

Яценко 

Тетяна Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

Марцинковський  

Володимир Іванович 

- член Громадської організації "Всеукраїнська 

рада народного контролю – комітет народного 

контролю" (за згодою) 

Костенко 

Віктор Віталійович 

- член Миргородського відокремленого 

підрозділу Громадської організації 

"Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 

дій та миротворчих місій" (за згодою) 

Маратов 

Віталій Зурабович 

- член Миргородської міської громадської 

організації інвалідів "Перлина" (за згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                     В.М.Хоменко 


