
Б А Ш Т А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від 06 листопада 2018 року 

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної ради від 21 грудня 
2017 року №102-р «Про затвердження 
графіка особистого прийому громадян 
депутатами Баштанської районної 
ради сьомого скликання на 2018 рік» 

Враховуючи пропозиції депутатів Баштанської районної ради сьомого 
скликання Кіони О.О. і Копійки В.В. щодо проведення особистого прийому грома-
дян, на підставі рішень районної ради від 16 серпня 2018 року №19 «Про достро-
кове припинення повноважень депутата Баштанської районної ради сьомого 
скликання Лященка М.Г.», від 22 жовтня 2018 року №1 «Про визнання повно-
важень депутатів Баштанської районної ради сьомого скликання Кіони О.О.. 
Копійки В.В.», свідоцтва про смерть від 07 серпня 2018 року серія І-Ф11 №284853, 
частини одинадцятої статті 49, частини сьомої е т а п і 55 Закону України від 
21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 
8 частини першої статті 5, пункту 5 частини першої статті 10 Закону України від 
11 липня 2002 року №93-ІУ «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до 
пункту 10 статті 7.7 розділу VII «Депутат районної ради» Регламенту роботи 
Баштанської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної 
ради від 10 грудня 2015 року №1, 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

1. Внести зміни до розпорядження голови районної ради від 21 грудня 
2017 року №102-р «Про затвердження графіка особистого прийому громадян 
депутатами Баштанської районної ради сьомого скликання на 2018 рік», виклавши 
додаток до розпорядження «Графік особистого прийому громадян депутатами 
Баштанської районної ради сьомого скликання на 2018 рік» у новій редакції. 

2. МАХ ПО Лідію Іванівну - завідувача сектору кадрової роботи та діло-
водства організаційного відділу виконавчого апарату Баштанської районної раОи, 
довести до відома громадян даний графік шляхом оприлюднення на веб-сайті 
Баштанської районної ради та райдержадміністрації. 

Голова районної ради А.ПЕТРОВ 














