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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від______________________ Краматорськ № _______ _________

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації 
від 20 грудня 2021 року № 1267/5-21

На підставі листа громадської ради при облдержадміністрації від 25 вересня 
2022 року № 028, протоколу засідання громадської ради при облдержадміністрації 
від 16 вересня 2022 року, керуючись пунктом 17 Положення про громадську раду 
при облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13 травня 2020 року № 483/5-20, 
пунктом 17 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та 
Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики», статтями 6, 37, 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», з метою упорядкування персонального складу 
громадської ради при облдержадміністрації:

1. Ввести до складу громадської ради при облдержадміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1267/5-21, Вараву Олексія, голову правління 
благодійної організації благодійний фонд «Фонд Бориса Білаша».

2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації (Тюріна) забезпечити протягом трьох робочих днів оприлюднення 
інформації про зміни у складі громадської ради при облдержадміністрації на офіційному 
вебсайті облдержадміністрації.
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту розпорядження голови обласної державної адмінісграції, начальника обласної 

військової адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20

грудня 2021 року № 1267/5-21»

Н ачал ьн и к упра вл і н н я 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

Перший заступник голови 
облдержадміністрації

В.о. керівника апарату 
обл держадм і н і страції

Начальник управління запобігання та 
виявлення корупції 
облдержадміністрації

Начальник юридичного управління 
облдержадміністрації

Начальник управління діловодства та 
контролю облдержадміністрації
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Тетяна ТЮРМА

Ігор МОРОЗ 

Ольга МОСІНА

Олег СТАВИЦЬКИЙ 

Я на ПОГР ЕБН ЯК

Неллі РОССОХА
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