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Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово - цивільної 
адміністрації від 22 листопада 
2019 року № 1278/5-19

З метою упорядкування персонального складу громадської ради при 
облдержадміністрації, на підставі протоколу засідання громадської ради при 
облдержадміністрації від 13 лютого 2021 року № 6, враховуючи протокол 
установчих зборів з формування нового складу громадської ради при 
облдержадміністрації від 21 вересня 2019 року, протокол засідання громадської 
ради при облдержадміністрації від 25 грудня 2020 року № 5, керуючись 
Положенням про громадську раду при облдержадміністрації, затвердженим 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 13 травня 2020 року № 483/5-20, постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» (із змінами), статтями 37, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»:

1. Внести такі зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 листопада 
2019 року № 1278/5-19 «Про персональний склад громадської ради при 
облдержадміністрації»:

1) припинити членство та вивести зі складу громадської ради при 
облдержадміністрації Есебуа М.Т., Єрохіну С.В., Шутька С.Л.;

2) ввести до складу громадської ради при облдержадміністрації:

МАКАРИЧЕВА члена правління громадської організації
Антона Вікторовича «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА ПРОСУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ»

ДОНЕЦЬКА ОДА

206/5-21 від 17.03.2021



ВАРАВУ
Олексія Миколайовича

ХАРЧЕНКА 
Віктора Васильовича

голову правління благодійної організації 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД БОРИСА 
БІЛАША»

голову громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ»

3) пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (Тюріна), контроль залишаю за собою.».

2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (Тюріна) забезпечити оприлюднення цього 
розпорядження на офіційному вебсайті облдержадмініст^ції протягом трьох 
робочих днів з дня його прийняття.

Голова облдержадміністрації 
керівник обласної війс^йЬвс/- 
цивільної адміністрації^ \ Павло КИРИЛЕНКО


