Затверджено
рішенням зборів ініціативної
групи №1 від 05.03.2018р.
Повідомлення
про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,
порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про
склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та
номер телефону відповідальної особи (затверджено рішенням від 05.03.2018р.)
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Тернопільській
обласній державній адміністрації відбудуться 27 квітня 2018 року. Початок реєстрації 14.00
год. в фойє залу засідань (кабінет № 825).
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу
громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації:
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

Прізвище, ім’я та
по-батькові
Варакута Олександр Павлович
Воронін Володимир
Миколайович - секретар
Дутка
Ігор
Степанович
Іскерський Іван
Степанович
Кіндрацька Наталія
Михайлівна
Марценишин
Роман Іванович
Мацук Марія
Петрівна
Федорейко Валерій
Степанович - голова
Чорна
Ірина Михайлівна
Атаманчук Петро
Миколайович
Карпишин
Наталія Іванівна
Лучко
Михайло Романович

Назва інституту громадянського суспільства
Тернопільська обласна організація спілки офіцерів
Тернопільська обласна громадська організація
«Захист прав споживачів»
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація
платників податків України» Територіальне
відділення у Тернопільській області
Громадська організація
“Агроініціатива”
Міжнародний благодійний фонд «Українська
сім’я»
Громадська організація «Антикорупційний комітет
майдану»
Тернопільська обласна асоціація жінок
Громадсько-політичне об’єднання
«Тернопільський майдан 2004»
Громадська організація «Самооборона
Тернопільщини»
Заступник начальника Управління з питань
внутрішньої політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
Товариство “Міщанське братство”
Тернопільська обласна
“Знання” України

організація

товариства

Громадська рада при обласній державній адміністрації, як постійно діючий
колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворюється на підставі
«Типового положення 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» ( далі – Типове положення) затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03 листопада 2010 року № 996 (із змінами від 14.05.2015р.) для забезпечення
участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за
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діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів
з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної
політики.
Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового
голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі
громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад
громадської ради складає 35 осіб (визначено 2 абз. пункту 7 Типового положення) і
обирається на строк у два роки.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських
об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та
їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів
масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в
установленому порядку і провадять діяльність на території України.
Інститут
громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної
структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій,
представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою
особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами
інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в
інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та
витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і
завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як
володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним
представника на обробку його персональних даних;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства
(відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані
програми,
друковані
видання, подання інститутом громадянського
суспільства
відповідному органу
письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації
державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо)
протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства
працює менше року, - за період діяльності);
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Документи приймаються ініціативною групою із 13 до 27 березня 2018 року
включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Тернопіль вул.
Грушевського 8 кабінети 802 або 820, з 9.00 до 16.00 год. Телефон (067) 960-48-58.
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕТІВ
ПАМ’ЯТКА
щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах
інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при
Тернопільській обласній державній адміністрації
Шановні друзі!
Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського
суспільства щодо обрання нового складу громадської ради при Тернопільській обласній
державній адміністрації просимо уважно прочитати наступні рекомендації:
1. Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та
підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.
2. Зверніть також увагу, що перелік і вимоги до документів, що додаються до заяви,
чітко визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 із змінами від 14.05.2015р., а
отже, він є обов’язковим.
3. Крім обов’язкових документів просимо Вас надати коротку інформацію про ІГС та
делегованого представника у електронному вигляді (на диску або флеш-накопичувачу): на 1
арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 пт (разом із можливим розміщенням
на ньому фото кандидата - за його згоди). Дана інформація буде розміщена на сайті обласної
державної адміністрації.
4. Для ефективного виконання своїх функцій якості представника консультативно
дорадчого органу Тернопільської обласної державної адміністрації (п. 1 Типового
положення) рекомендується делегувати представника інституту громадянського суспільства,
який являється фахівцем в областях: права, економіки, виробництва, підприємництва,
сільського господарства, освіти, медицини, екології, енергетики тощо.
5. Наголошуємо, що відсутність представника інститутами громадянського
суспільства на установчих зборах (п.7 Типового Положення) не дає підстав до
зарахування його до складу громадської ради.
Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!
Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського
суспільства по обранню громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації.
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Зразок заяви інституту громадянського суспільства
для підтвердження участі в установчих зборах
БЛАНК
інституту громадянського суспільства
№ ___ від ___________ 20__ р.
Ініціативній групі з підготовки установчих зборів
інститутів громадянського суспільства щодо
обрання громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації
Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства,
які відбудуться 27 квітня 2018 року візьме уповноважений представник ____(повна назва
організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на
членство в громадській раді при Тернопільській облдержадміністрації.
Повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з
участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.
До заяви додаються:
1. Рішення ІГС або іншого органу, відповідно до установчих документів про
делегування представника для участі в установчих зборах.
2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.
3. Інформація про результати діяльності ІГС (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).
4. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар.
А4).
5. Витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо
цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.
6. Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви.
(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо оприлюднення матеріалів про делегованого
представника та обробку його персональних даних.
Повна інформація про ІГС: поштова і електронна адреси, контактні телефони:
стаціонарний і обов’язково мобільний.
Керівник Організації
М.П. (за наявності)

Підпис

ініціали керівника, Прізвище
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Зразок виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС
Витяг
з протоколу засідання правління Тернопільської обласної громадської
організації «Нове життя»
____ ____________ 20__року

№___
м.______________

Присутні: __________ – голова правління;
____________
– заступник голови правління;
Члени правління: __________.; __________; ________;

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської
ради при ___________________.
Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради
при ___________________. ___________ - голову правління організації.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: _________, _________ Термін: до ___ березня 2018 року.
Головуючий

__________

П.І.Б.

Секретар

__________

П.І.Б.
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Зразок біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих
зборах з обрання складу громадської ради
Біографічна довідка
уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу
громадської ради
____________ Роксана Тарасівна
Працює
Громадянство
Число, місяць і рік
народження
Місце народження
Освіта

Голова правління ________ обласної громадської організації
«Нове життя»
громадянка України
25.03.1967
Україна, м. _________
Повна вища‚ _________ державний педагогічний інститут,
1989 рік, історія, вчитель біології

Науковий ступінь,
вчене звання
Володіння мовами

не має

Нагороди, почесні
звання
Досвід роботи у
виборних органах

не має

Українська, російська, англійська

депутат ____________ міської ради, з 11.20___ р.
Трудова діяльність

09.1992 до 02.1999
02.1999 до т.ч.

Вчитель _______________
Голова правління ____________ обласної громадської
організації «Нове життя».

Додаткова інформація
Членство в ІГС
з 1995 по 1999 р. – член __________ обласної організації «Нове життя»
Особисті досягнення голова громадської ради при _______________
Контактна інформація
м. _________, вул. _______, 8, буд. 2, кв.3, тел. моб. (067) 000-00-00, Еmail: аааааа@ya.net
Напрямок роботи у громадській раді – фахівець з питань екології.
Не судимий і не являється фігурантом кримінального чи виконавчого провадження.
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Зразок інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом останніх двох років
БЛАНК
інституту громадянського суспільства
Інформація
про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом
останніх двох років
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. Адреса, контакти.
5. Мета та напрями діяльності.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета,
партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Посада
уповноваженої особи

Підпис

Ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)
Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2016-2018 роки слід подавати
обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.
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До уваги кандидатів!
1.У разі невідповідності змісту і переліку наданих до ініціативної групи документів
Типовим положенням надається 7 календарних днів для доопрацювання.
2. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського
суспільства, на відповідність встановленим цим Типовим положенням вимогам
Ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список
кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та
список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі
в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.
3.Підставами
для
відмови
представнику
інституту
громадянського
суспільства в участі в установчих зборах є:
- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства,
Вимогам цього Типового положення;
- неусунення
інститутом
громадянського
суспільства невідповідності
поданих документів вимогам, встановленим цим Типовим положенням, у строк,
визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;
- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним
представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;
- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в
установчих зборах;
- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах
шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого
представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
Керівник ініціативної групи

В.С.Федорейко

