
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 1 3 .0 6 .2 0 1 ? _________№ -М А .
м. Краматорськ

Про ініціативну групу 
з формування нового складу 
громадської ради при 
облдержадміністрації

З метою здійснення координаційних заходів з організації та 
забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації, 
створеної розпорядженням голови облдержадміністрації
від 25 квітня 2006 року №210 «Про утворення Громадської ради при 
облдержадміністрації» (зі змінами), враховуючи розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 12 серпня 2015 року № 387 «Про персональний склад громадської ради 
при облдержадміністрації» (зі змінами), витяг з протоколу засідання 
громадської ради при облдержадміністрації від 27 травня 2017 року №10-17, 
керуючись постановою Кабінету Міністрів України
від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), статтею 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Утворити ініціативну групу з формування нового складу громадської 
ради при облдержадміністрації (далі - ініціативна група).

2. Затвердити:
1) кількісний склад ініціативної групи у кількості 7 осіб;
2 ) персональний склад ініціативної групи (додається).

3. Департаменту інформаційної та внутрішньої політики
облдержадміністрації (Биченко) забезпечити оприлюднення цього 
розпорядження на офіційному веб-сайті облдержадміністрації протягом п яти 
робочих днів з дня його прийняття.

4. Ініціативній групі підготувати в установленому порядку повідомлення 
про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання 
заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та 
прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.



5. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на 
департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, 
контроль -  на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І.С.

Голова облдержадміністр^ 
керівник обласної військ 
цивільної адміністрації П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
ініціативної групи з формування нового 

складу громадської ради при облдержадміністрації

координатор громадської організації «Відкрита 
асоціація психологів-практиків «Трансформація», 
член громадської ради при облдержадміністрації

член правління громадської організації «Центр 
дозвілля дітей з інвалідністю «ДИВОСВІТ»

голова громадської організації «Асоціація 
молодших медичних спеціалістів Донецької 
області»

представник громадської організації «Клуб 
Підприємців Краматорська»

головний консультант із суспільно політичних 
питань Благодійної організації «Благодійний 
фонд «Право на захист», член громадської ради 
при облдержадміністрації

керівник громадської організації «Інваліди за 
Ольга Володимирівна соціальну рівність», член громадської ради  ̂при

облдержадміністрації

Якушев головний спеціаліст сектору інформаційно-
Дмитро Володимирович аналітичної роботи та зв’язків з громадською

радою управління внутрішньої політики 
департаменту інформаційної та внутрішньої 
політики облдержадміністрації

Борозенцева 
Тетяна Валеріївна

Володченко 
Юлія Миколаївна

Мезенцева 
Олена Юріївна

Орлов
Сергій Вячеславович

Степанова 
Ірина Юріївна

Турура

Заступник керівника апарату Костюніна
облдержадміністрації Ю.О. Костюніна


