
 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

     05.04.2013                                                                                                  №  87 

 

 

Про  громадську раду при  

районній державній адміністрації  

 

 Керуючись пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та постановою  Кабінету  Міністрів України від 03.11.2010        

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», на підставі протоколу установчих зборів від 21.03.2013 

року за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового 

складу громадської ради при Миргородській районній державній адміністрації, 

з метою налагодження системного діалогу районної державної адміністрації з 

громадськістю:  

1. Затвердити склад громадської ради при районній державній 

адміністрації (додається). 

2. Організаційне забезпечення діяльності громадської ради покласти на 

відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації. 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 03.02.2011 № 20 «Про громадську раду при районній 

державній адміністрації». 

 

 

 

           Голова 

 районної державної 

       адміністрації                                                                  О. ВОЛОШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови  

районної державної 

адміністрації  

             05.04.2013         № 87 

 

 

Склад 

громадської ради при районній державній адміністрації 

 

Галигін  

Леонід Сергійович 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я 

України (за згодою) 

Галич 

Віктор Анатолійович 

- голова Миргородської районної громадської 

організації «Асоціація фермерів та приватних 

землевласників «Відродження Полтавщини» 

(за згодою) 

Єщенко 

Зоя Миколаївна 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників культури України (за 

згодою) 

Ємельяненко 

Микола Петрович 

- голова Миргородської районної організації 

професійної спілки працівників державних 

установ України (за згодою) 

Карбан  

Анатолій Євгенович 

- хорунжий Районового козацького товариства 

«Миргородський полк Українського козацтва» 

(за згодою) 

Килимник 

Ельвіда Павлівна 

- голова Миргородської районної організації 

ветеранів України (за згодою) 

Корпан  

Григорій Іванович 

- голова Миргородської районної громадської 

організації «Герої Чорнобиля» (за згодою) 

Прокопенко  

Валентина Миколаївна 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України 

(за згодою) 

Ребрик  

Лідія Миколаївна 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників агропромислового 

комплексу України (за згодою) 

Чернявський  

Микола Іванович 

- голова Миргородської міськрайонної 

громадської організації «Миргородські Рома» 

(за згодою) 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                     О.І.Рябко 

 

 


