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Кіріковій І.М.

Шановна Ірино Миколаївно!

На ваш лист від 28 липня 2016 року № 07/07-16 про зміну персонального 
складу громадської ради 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, протоколу установчих зборів з 
доукомплектування складу громадської ради при облдержадміністрації від 21 
травня 2016 було прийнято розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 15 вересня 2016 року № 808 «Про 
внесення змін до розпорядження від 12 серпня 2015 року № 387» (додається).

Вищезазначеним розпорядження було припинено членство у складі 
громадської ради при облдержадміністрації наступних представників інститутів 
громадського суспільства: Бородіч В.А., Джури В.Є., Жданова A.B., Переверзєвої 
Т.В. Відповідно до протоколу установчих зборів з доукомплектування складу 
громадської ради при облдержадміністрації від 21 травня 2016 року до складу 
громадської ради при Донецькій облдержадміністрації були введені наступні за 
рейтингом кандидати: Ніколаєв Д.Л., Драгель Н.М., Зуяков А.І., Серебрянников 
М.В.

Департаментом інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 15 вересня 2016 року № 808 «Про 
внесення змін до розпорядження від 12 серпня 2015 року № 387» було 
опубліковано на офіційному веб-сайті Донецької облдержадміністрації у 
визначений законодавством строк.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою 

Заступник голови
облдержадміністрації І.С. Стокоз

Ставинога Ігор Іванович 
0505638158
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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м. Краматорськ

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації,
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 12 серпня
2015 року № 387

У зв 'язку із змінами у персональному складі громадської ради при 
облдержадміністрації, відповідно до протоколу засідання громадської ради при 
облдержадміністрації від 16 липня 2016 року № 3-16. протоколу установчих зборів з 
доукомплектування складу громадської ради при облдержадміністрації від 21 травня
2016 року, керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року 
№ 9 9 6  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»:

1. Внести наступні зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 серпня 2015 року № 387 
«Про персональний склад громадської ради при облдержадміністрації» (зі змінами):

1) припинити членство та вивести зі складу громадської ради при 
облдержадміністрації Ьородіч H.A.. Джуру B.C.. Жданова А .13.. 1 Іеревсрзеву Г.В.:

2) ввести наступних за черговістю кандидатів до складу громадської ради при 
облдержадміністрації:

НІКОЛАЄВА 
Дениса Леонідовича

ДРАГЕЛЬ
Наталію Миколаївну

ЗУЯКОВА 
Андрія Івановича

СЕРЕЬРЯННИКОВА 
М ар ка В л  а д  и с j і а в о в и ч а

пр едс тавни ка  Бла годій ног о  ф о н д у  «Верховенство  прана - 
Україн і»

зас тупн и ка  голови гром ад сь к ої  організаці ї  «Наша снрава-2»

пр едс тавни ка  грома дсько ї  організаці ї  «Екологія 
п р о м и с .[ і о в о г о р е г і о н у »

зас ту пн и ка  керівника  гро мадс ьк о ї  організаці ї  Християнський 
пр осві тницьки й центр  «Лог ос»  з м о л од іж ни х питань
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3) пункт 5 розпорядження викласти в новій редакції:
«5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти па 

департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації 
(Ставинога), контроль -  на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.».

2. Департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації 
забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

Голова облдержадміністраіі 
керівник обласної військові 
цивільної адміністрації 11̂  ур  П.І. Жебрівський


