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Ш ановна Ірино Миколаївно!

На ваш лист від 03 серпня 2 0 16 р. №08/08-16 про внесення змін до 
Положення про громадську раду при облдержадміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 13.01.2016 №17 «Про затвердження Положення про 
громадську раду при облдержадміністрації» повідомляємо наступне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 
2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики», протоколу засідання громадської ради при 
облдержадміністрації від 16 липня 2016 року №3-16, було прийнято розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 15 вересня 2016 року № 809 «Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної цивільної 
адміністрації від 13 січня 2016 року № 17» (додається).

Відповідно до зазначеного розпорядження були внесені зміни в абзац 
перший пункту 15 Положення про громадську раду при облдержадміністрації, а 
саме: «Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні».

Департаментом інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 15 вересня 2016 року № 809 «Про 
внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної цивільної адміністрації від 13 січня 2016 року № 17» було 
опубліковано на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 1 5 . 0 9 . 2 0 1 6  № 809

керівника обласної військово- 
цивільної цивільної адміністрації 
від 13 січня 201 б року №  17

Враховуючи протокол засідання громадської ради при облдержадміністрації 
від 16 липня 2016 року № 3-16, керуючись Законом України «Про місцеві державні 
адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року 
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»:

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2016 року №17 «Про 
затвердження Положення про громадську раду при облдержадміністрації», виклавши 
абзац перший пункту 15 Положення про громадську раду при облдержадміністрації в 
новій редакції:

«15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні».

2. Департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(Ставинога) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб- 
сайті облдержадміністраці':' "  ’ “ого прийняття.

м. Краматорськ

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації,

Голова облдержадміністра 
керівник обласної військок 
цивільної адміністрації

обласної військок
11.1. Жебрівський


