
      
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
 

від 27.01.2017 № 23-ОД 

м.Конотоп 

 

Про ініціативну групу з підготовки 

установчих зборів для формування 

нового складу громадської ради 

при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради 
 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (зі змінами), статті 42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з наближенням закінчення 

строку повноважень складу громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради, з метою сприяння участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики:  

1.Створити ініціативну групу з підготовки установчих зборів для 

формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті 

Конотопської міської ради (далі – Ініціативна група) та затвердити її склад 

(додається). 

2.Ініціативній групі вжити заходів щодо підготовки та проведення 

установчих зборів для формування нового складу громадської ради при 

виконавчому комітеті Конотопської міської ради, керуючись Типовим 

положенням 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, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. 

3.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики (завідувач     

Євдоченко М.С.) інформувати міського голову про хід виконання 

розпорядження до 10 квітня 2017 року. 
 4.Контроль за виконання даного розпорядження покласти на секретаря 
міської ради Багрянцеву О.Ю.  

 

Міський голова                            А.Ю.Семеніхін 

 

Євдоченко М.С. 6 64 30 
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Додаток  

                       до розпорядження  

                                                                                          міського голови  

                                                                                          від 27.01.2017 № 23-ОД 

 
 

Склад  

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового 

складу громадської ради при виконавчому комітеті  

Конотопської міської ради 
 

Бугара Олена Дмитрівна 

голова Конотопської міської  організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України (за згодою) 

Голобурда Тетяна Миколаївна 
директор телерадіокомпанії «Вежа» 

(за згодою) 

Євдочеко Михайло Сергійович завідувач сектору міської ради з питань 
внутрішньої політики 

Качура Ольга Олегівна  начальник відділу у справах молоді та спорту 
Конотопської міської ради  

Кича Олександр Григорович  голова Конотопської філії Сумщини 
громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання учасників бойових дій»  

(за згодою)  

Кузь Степан Євстахович  член громадської організації "Український 
дім Конотопська родина"(за згодою) 

Пономаренко Володимир 

Миколайович 

голова Конотопського міського товариства 

споживачів і платників податків «Гідність» 

(за згодою) 

Постнов Борис Григорович голова Конотопської міської організації 
інвалідів війни, збройних сил та учасників 
бойових дій (за згодою) 

Решетняк Ярослав 

В’ячеславович  

член громадської організації «Молодіжний 

Актив Конотопщини» (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

 

 

В.І.Яроцький 

Завідувач сектору міської ради  

з питань внутрішньої політики 

 

М.С.Євдоченко 

 

 

 

 

 


