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Джунь І.О.: Шановні присутні сьогодні на наше засідання прибуло 6 членів громадської
ради з 8. Присутній представник від райдержадміністрації – керівник апарату
райдержадміністрації Живодьор Р.Є., тому дозвольте розпочати наше засідання.
Сьогодні питання, яке ми запланували до розгляду : «Про створення ініціативної групи з
підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Машівськй
районній державній адміністрації».

З інформацією з даного питання перед нами виступить секретар громадської ради
Постушний Сергій Віталійович.

Виступ Постушний С.В.: з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2014р №688 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада
2010р. №996 необхідно створити робочу групу з підготовки установчих зборів за участю
інститутів громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при
Машівській районній державній адміністрації. Пропоную створити ініціативну групу в
наступному
складі
(додається).
Джунь І.О. : Із розглянутого питання ми повинні прийняти проект рішення за основу.
Створити

ініціативну групу

з підготовки установчих зборів для формування нового

складу Громадської ради при Машівській районній державній адміністрації у складі:
Самойленко О.П. – заступник голови Машівської районної організації профспілки
працівників державних установ України;
Живодьор Р.Є. – заступник голови Машівської районної державної адміністрації;
Постушний С.В. – головний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців
апарату Машівської районної державної адміністрації;
Кулак С.О. - голова Машівського місцевого осередку Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз інвалідів України»;
Джунь І.О. - голова райкому профспілки працівників освіти і науки України член
первинної профспілкової організації працівників охорони здоров’я України.

Прошу голосувати: Хто за ( 6 ),утримався (0 ) проти – (0 ),
Хто бажає виступити, доповнити інформацію? В когось будуть пропозиції, зауваження?
Прошу ухвалити проект рішення в цілому .
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