ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про ініціативну групу з підготовки
рейтингового електронного голосування
щодо формування Г ром адської ради
при обласній держ авній адм іністрації

В ідповідно до пункту 8 Типового полож ення про громадську раду при
міністерстві, інш ому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
А втономної Республіки Крим, обласній, К иївській та С евастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та С евастополі держ авній адміністрації,
затвердж еного постановою К абінету М іністрів У країни від 03 листопада
2010 року № 996 (зі змінами), керую чись статтею 6, частиною другою статті 13,
пунктами 1, 9 частини перш ої та частиною четвертою статті 39, частиною
перш ою статті 41 Закону У країни «Про місцеві держ авні адміністрації»:
1. У творити ініціативну групу з підготовки рейтингового електронного
голосування щ одо ф ормування Г ром адської ради при обласній державній
адм іністрації у складі згідно з додатком.
2. Ініціативній групі, утвореній цим розпорядж енням, забезпечити
підготовку та проведення рейтингового електронного голосування щодо
формування Г ром адської ради при обласній держ авній адм іністрації відповідно
до вимог Т ипового полож ення про громадську раду при міністерстві, інш ому
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів А втоном ної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у
мм. Києві та Севастополі держ авній адміністрації, затвердж еного постановою
Кабінету М іністрів У країни від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами).
3. Н ачальнику управління суспільних комунікацій обласної держ авної
адм іністрації Д зю бі Н.В. оприлю днити на оф іційном у веб-сайті обласної
держ авної адм іністрації персональний склад ініціативної групи протягом
п ’яти робочих днів з дня її утворення.
4. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації Богдановича А.Я.

Перш ий заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

Д .БУ ТРІЙ

Додаток
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації
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СКЛ А Д
ініціативної групи з підготовки рейтингового електронного голосування щодо
ф ормування Гром адської ради при обласній держ авній адміністрації

Айметова
Ольга Вікторівна

- головний спеціаліст відділу комунікацій з
громадськістю, аналізу та моніторингу суспільнополітичних
процесів
управління
суспільних
комунікацій обласної державної адміністрації

Білик
Юрій Ю рійович

- отаман
(керівник)
Херсонського
крайового
(обласного) козацького товариства «Херсонський
кіш Українського козацтва» (за згодою)

Дзюба
Наталія Василівна

- начальник управління суспільних
обласної державної адміністрації

комунікацій

Концевий
Ярослав М ихайлович

- голова
правління
громадської
«ВелоХерсон» (за згодою)

організації

Ніколаєва
Ірина Василівна

- голова правління громадської організації «Спілка
жінок Херсонщини» (за згодою)

Тропіна
Оксана Леонідівна

- регіональний
координатор
взаємодії
з
громадськістю Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Херсонській області (за
згодою)

Шелухін
Павло Григорович

- член
громадської
організації
Херсонщини» (за згодою)

Начальник управління
суспільних комунікацій
обласної державної адміністрації

«Імпульс

Н.ДЗЮ БА

