
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТА ПО ^ К И Є В У  УПРАВЛІННЯ  
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДА1 СТВА

Н А К А З

  К и їВ  ---------------------------

Про забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики 
та утворення ініціативної групи з підготовки 
установчих зборів для створення Громадської ради 
при Київському обласному та по м. Києву управлінні
лісового та мисливського господарства

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 
року Я» 996 «Про забезпечення участі гром адською  у формуванні та реалі т 

' політики» та на підтримку ініціативи громадської оріаш зац
«Самооборона» та первинних профспілкових організацій лісогосподарських 

підприємств області ..

НАКАЗУЮ:

1 С т в о р и т и  ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів 
за ча^ о не™ в громадянського суспільства для обрання член, 1 ромадсько, 
ради ^іри Київському обласному та „о м. Києву управління лісовою га 
мисливського господарства (надалі управління) у наступному скл д .

ВИСОКА Оксана 1 Іетрівна - Завідувач сектору з питань
и  управління персоналом та

________ . п п ^ О О П Р и Р Ц Ц Я

- ГУЗЕНКО Руслан Володимирович

- БЕРЕГОВИЙ Олег Леонідович

- САВЧЕНКО Олена Володимирівна

- Голова товариства 
лісівників Київщини

- Голова Іванківського ВІТ І О 
«Самооборона»

- Голова первинної профспілкової 
організації ДІЇ «Клавдієвський 
лісгосп»



МАЛІНОВСЬКА Ауріка Анатоліївна - Головний спеціаліст сектору з
питань управління персоналом та 

юридичного забезпечення,
відповідальна за взаємодію зі ЗМІ 

та громадськістю

2. Затвердити І Тримірне положення про Громадську раду при Київському 
обласному та по м. Києву управлінні лісового та мисливського 
господарства (додаток 1).

3. Головному, спеціаліст сектору з питань управління персоналом та 
юридичного забезпечення, відповідальній за взаємодію зі ЗМІ та взаємодії 
з громадськістю Маліновській A.A.:
j . l .  вжити заходів для проведення протягом 60 днів з дня підписання 

даного наказу установчих зборів за участю інститутів 
громадянського суспільства для переобрання членів Громадської 
ради при Київському обласному та по м. Києву управлінні лісового 
та мисливського господарства;

3.2. забезпечити інформування населення через сайт управління та 
засоби масової інформації про виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики».

4. Загальну координацію та забезпечення організаційної підтримки 
діяльності ініціативної групи покласти -на заступника начальника 
управління Цюцюру О.М.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управлі ния
/


