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ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРХtАВНА

райоrrнi li ;tер>кавнiй адллi н i страшiТ.

3. Коtттролъ за викона}lням розпоряд)riення пок"rIасти

голови райtоrrноТ дерiкав}IоТ адьti rr i с,граr tiT А. J I. I{yp;teI lo l]a.

АдNtIнIстрАцrя

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

y'f ,zs-аrпа;rп 2O1g року шr. Чернiгiв

Про забезпечеFlня участi
громадськостi у форплуванr:i
та реалiзаuiТ дерх<авноТ поrIiтики

На викоНання постанови Кабirlет1, N4iHicTpiB Уr<ра[lrи вiд 3 листопада

2010 року ,\lъ 996 uПро забезгtечеttttяt ч,,час,гi ГрОI\,{аДСькостi у форl,rуваннi 
,га

реалiзаrrii лерrrtаВтrоТ полiТI.{ки)), врахоR\llО.ти засi..1ання Гроir,tа;{СЬКОТ ради при

районнiй лержавтIiй аллtiтriстраuiТ Biдt 1,tr лю,гого 2019 року, пiд час якого

сформовано склад iнiцiативноi групи з пi:tготоl]ки та проведення устаЕiовчих
зборiв Для обраттття IIоRого cKJlaJI)/ Гро;rталськоТ pail}. при Чернiгiвсьr<iй

районrri й лерлtавIriйr адшлi Hi cTpar tiT :

1, Затвердити склал iнiltiативr+от групи з пiдгот,овки та прове/lення

устаIJовЧих зборiI] за YчасТi<l iнститчтiв гilопtадянського сvспiльства з обранt-iя

.lленiв ГромадськоТ ради при Чернiгiвсьrсiтi рат:rоттrliй державнiй алмiнiстрашiТ

згiдно з додIаткоN,I.

2, Сектору органiзацiйrrоi робо,гtl. irтфорьrаrriilllоi дiя"llьнос"гi l,а

комунiкацiй З гроNIадсЬttiс,глО апаратЧ 1lalioгtttoT J'{eрil(aBIloT адштiнiс,граIliТ:

2,l . IJ;trtlти заходiв jlJlя Ilpot]cjlclt]{rl \1cT:1t,IoIзLillx зборiв :]а уLlас,г]()

iHcTrT,r:yT,it] гроN,lа/(яIIського с)'спiльства дtJ]я обрання нового складу f'роьtадськоТ

Ради прll LIерtлiгiвсъrtir."t райотrнili дер)l{авt]iй адtьцitriс,граltii'.
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2.2. Забезшечити irrфорптуrзаFlI{r{ I,роNlадсЬкос,гi через засоби п,lасово[

iнфорr.rачiТ про фОрп,тlrваI{IIri IloBoI.o cK-xaitv l-роп,tаtдст,коТ pajltr гrри Чернiгiвсьr<iй

на заступника

в. корж
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Голова
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Додаток
ло розпоряд}кення голови

р аirлерiка,лru i rri стр ашiТ

,,,1r> лютого 20 l 9 року JrГл

СКЛАД .. .'

Iнiцiативноi групи з пiдготовки та проведенlIя устаtlовчих зборiВ за 
,

участю iнститутiв громадянськогосуспiльства з обрання,чл9нiв

громалськот Ради при Чернiгiвськiй районнiй дер}кавнiй адмiнiстрацil

о. торковАголовний сгtецi a.lti ст

illl
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1. Кова-пь
Анатолiй Федорович

'Го ва1l t t с,гtзо << 
tl с,р t t i i-i вс t, tce зе ]\r;I я ] 1тво)) ]

2,

a

4.

5.

Мамчич
Олена Борисiвна

LIерltiгitзськиii обласitиl,i ocepejloli

ВсеукраТгIськоi TBop,toT спiлки "Коttгрес

лiтсраторiв УкраТни";

Надирова
I-{аталiя Гаври;tiвна

Грошrадська орг,анiзаiliяl <Академiя

розвитt(\/);

Чубич Володимир
миколайович

Чернiгiвський раr,iоr;пий б-llаголiйний

кN4и;tосердя);
фопд

lOpKoBa

Олена Володимирiвна

Го.lrовttий сtlецiа-ltiс,г сек,tору

o1lt,;ttliзattiillroT робtl гtt. iнфоршлачiйrлоТ

д i яtlt t,t l ocT,i t,a tto",l r,,r r i ка r t i й з гро\{ ajlc bKi c,гttl

агIара1,\/ LlepHit,iBcbKtlT райоllноТ державlлоТ

a:trtirr icтpartiT.
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