
Голова
районно) державно]

адм: шстрацп

Вiдповiдно до статей 6, 1 З, 39 Закону Украгни "Про м гсцев: державн:
алмгнютрацп", Типового положення про громадську раду при мппстсрствг,
iншому центральному орган: виконавчог впали. Радi мiнiстрiв Автоиомнот
Реслублiки Крим, обласнгй, Кигвськгй та Севастопольськтй мгськгй, районнгй,
районнiй у мм. Киев: та Севастопольськгй лсржавнги апмтнгстрацп.
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вгд 3 листопада 201 О р.
№ 996 "Про забезпечення учасп громадсъкостi у формуваннi та реапгзацп
державно] полггики", враховуючи пропозицп Громадсько: ради при
Миргородськiй районнгй псржавиги адмгнгстрацп (протокол засшання
Громадсько) ради при Миргородськiй районнгй державнiй алмппстраци вiл 17
сгчня 2019 року No 1):

1. Утворити ппшвтивпу групу з пiдготовки та проведения установч их
зборiв за участю iнститутiв громадянського суспiльства для формування нового
складу Громадськот ради при Миргоролськгй районнгй державнтй алмипстрапп
та затверлити й склад (лолагться).

2. Контроль за виконанням розлорядження покласти на заступника
голови райдсржадмппстрацп Гуржiя О.В.

державнi й ацмгнгстрацп

групу з
проведения

Про гнипагивну
ПIДГОТОВКИ та
установчих зборi в за участю
. .тнститупв громадянського
суспiлъства для формування
нового складу Громадськот ради
при Миргородськiй районн: й
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ПОЛТАВСЬКОiОБЛАСТI



В.М.Хоменко
Кергвник апарату
райдержалмппстрацп

"МиргородськийХрустальов
Свгенгй Iванович

член Громадськог органтзацп "Прикордопник"Прохоров
Руслан Петрович

Трапiкас
Олен а Вас ил iвна

Марuинковський
Володимир Iванович

. . .- головний спешалтст вгдлшу управлшня
персоналом та оргашзашйног роботи апарату
райдержадмлпстрацп

- член Громадсько: оргашзацп "Всеукрашська
рада народного контролю - ком пет народного

"контролю

- член Громадськог органлзацп' "Миргород-
Допомога"

Яценко
Тетяна Вiкторiвна

. .
- начальник вщлтлу управлгння персоналом та

оргашзашйнот роботи апарату
райдержадмппстрацп

Нри й мачук
Лiлiя Iванiвна

- заступник голови райдержалмтшстрацпГуржгй
Олсксанлр Васильович

СКЛАД
ппшативнот групи з шдготовки та проведення установчих зборiв за учаспо
iнститутiв громадянського суспiльства для формування нового складу
Громадсько: ради при Миргородськiй районнгй державшй алмппстрацл

Розпорядження голови
Миргородськот районно]
державно! адмппстрацп
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