
УКРАЇНА

БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

25.10.2017                                                                                   № 411/А-2017

 

 

Про внесення змін до розпорядження в. о. голови районної державної адміністрації 
від 21 березня 2017 року №90/А-2017 «Про затвердження складу громадської ради

при Болградській районній державній адміністрації на 2017-2019 роки»

 

            На виконання пунктів 6, 10 постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на підставі протоколу
засідання Громадської ради при Болградській районній державній адміністрації від 19 жовтня  2017 року №5,
керуючись статтею 37, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

            1. Внести зміни до розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 21 березня 2017 року
№90/А-2017 «Про затвердження складу громадської ради при Болградській районній державній адміністрації на
2017-2019 роки»  (далі - розпорядження), виклавши додаток «Склад громадської ради при Болградській районній
державній адміністрації на 2017-2019 роки» у новій редакції (додається).

 

            2.  Пункт 2 розпорядження  і додаток до нього виключити.

 

            3. Пункти 3, 4 розпорядження вважати відповідно пунктами 2, 3.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                           Д.В. Мусієнко

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження в. о. голови

районної державної адміністрації

21.03.2017  № 90/А-2017

(у редакції розпорядження голови

районної державної адміністрації

25.10.2017 № 411/А-2017)

 

Склад

громадської ради при Болградській районній державній адміністрації

на 2017-2019 роки (далі – Громадська рада) 

 

Луценко Олександр Петрович

 

- голова Болградської районної організації ветеранів,
голова Громадської ради (за згодою)

 

Антонова Сніжана Георгіївна

 

- голова Болградського відділення громадської
організації “Молодіжний центр розвитку”, заступник
голови Громадської ради (за згодою)

 

Русєв Сергій Петрович - заступник голови правління громадської організації
«Болгарське народне зібрання», заступник голови
Громадської ради (за згодою)

 

Аврамов Іван Миколайович - член Фонду ім. І.М. Інзова, секретар Громадської ради 
(за згодою)

 

Члени Громадської ради:

 

Бочковар Дмитро Дмитрович - член товариства бессарабських болгар 



ім. Кирила та Мефодія (за згодою)

 

Бодлєв Іван Дмитрович - голова Болградської районної спілки ветеранів АТО (за
згодою)

 

Ібрагімов Руслан Ренатович

 

- голова Болградської районної дитячої громадської
організації “Клуб Кенсін” 
(за згодою)

 

Корнієнко Микола Іванович

 

- голова Болградського відділення спілки ветеранів
Афганістану (за згодою)

 

Коршок Ольга Василівна - голова Асоціації жінок Болградського району 
(за згодою)

 

Пандар Родіон Степанович

 

- голова албанського культурно-просвітницького
товариства “Відродження” (за згодою)

 

Разживіна Юлія Іванівна - голова Болградської районної організації інвалідів (за
згодою)

 

 

 

Русєв Петро Васильович

 

- голова Болградського культурного центру 
ім. академіка Теодорова-Балана (за згодою)

 

Сотниченко Сергій Петрович - член правління Болградської міської організації
Української спілки ветеранів Афганістану 
(за згодою)

 

Терзі Георгій Петрович - член Ради сільськогосподарських товаровиробників
Болградського району (за згодою)

 

Фощан Юлія Валентинівна - голова Болградської районної організації Профспілки
працівників освіти і науки України 
(за згодою)

 

 

_________________________________________




