
   

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про затвердження складу громадської 
ради при районній державній 
адміністрації

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 
03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики» та протоколу установчих зборів з 
формування громадської ради при районній державній адміністрації від           
04 листопада 2021 року: 

1. Затвердити склад громадської ради при районній державній 
адміністрації, що додається.

2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
районної державної адміністрації упродовж трьох робочих днів оприлюднити 
це розпорядження на офіційному вебсайті районної державної адміністрації. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 04 жовтня 2018 року № 260-од «Про 
утворення громадської ради при районній державній адміністрації».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника  
голови районної державної адміністрації Степана НОВІНЧУКА.

Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 272/01-03 від 05.11.2021
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Галина Молчанова

Володимир Лилик

Лілія Демчан

Іванна Венгер

Володимир Коцюк

Олеся Хом’як 

Ярослав Юзьків



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
_________2021 № _________

СКЛАД
громадської ради при районній державній адміністрації

БІЛОКІНСЬКИЙ
Роман Володимирович

- представник Заліщицької міської громадської 
організації «Півострів змін» (за згодою)

ГРЕБЕНЬОВСЬКИЙ 
Віктор Мирославович

- представник Громадської організації «Бучач - 
АРТ» (за згодою)

ГРЕБЕНЬОВСЬКИЙ 
Олег Вячеславович

- представник Громадської організації «Бучач - 
ТУР» (за згодою)

ДЗІСЯК 
Ярослав Ігорович

- представник Національної спілки журналістів 
України та Національної спілки краєзнавців 
України (за згодою)

ЗАБЛОЦЬКИЙ  
Михайло Володимирович

- представник Громадської організації 
Чортківської районної спілки воїнів – Афганців 
(за згодою)

КРАВЧУК 
Олена Ярославівна

- представниця Громадської організації «Захист 
прав споживачів» (за згодою)

КОХАН 
Андрій Володимирович

- представник Громадської організації 
«Спортивна Монастирищина» (за згодою)

ЛАБЧИНСЬКИЙ 
Григорій Володимирович

- представник Громадської організації «Бучацькі 
справи» (за згодою)

ТОКАРЬ 
Олеся Степанівна

- представниця Громадської організації 
«Об’єднання пасічників Чортківщини») (за 
згодою)

ШЕВЧУК 
Степан Дмитрович

- представник Чортківського районного 
відділення Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів (за згодою)

Керівник апарату адміністрації                               Володимир ЛИЛИК
      

  Іванна Венгер


