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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВ НА AД4IHI С ТРАLЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Ка:чt'янка-Бузька

Про заmверdfuення скпаdу Гролwаdськоi

раdu прu Кшw'янка-Бузька районнiй
d ер нс aBHi й aOMiHic mр а цit

Вiдповiдно до статей З9, 4I Закону УкраiЪи оПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB ,.fкраiни вiд 03

листопада 2010 року J\Ъ 996 <Про забезпеченнrI }л{астi громадськостi у формранцi
та реалiзацii державноТ полiтики>>, протоколу установчих зборiв iнститУтiв
громадянського суспiльства з обрання Громадськоi ради при Кам'янка-Бузькiй
районнiй державнiй адмiнiстрацii вiд 1 8.1.2.2017 :

1. Затвердити склад Громадськоi ради при Кам'янка-Бузькiй районнiй
державнiй адмiнiстрацiТ згiдно з додатком.

2. Затверлити Положення про громадську раду при Кам'янка-Бузькiй районнiй
державнiй адмiнiстрацiТ, що дода€ться.

3. Контр нанням розпорядження fIокласти на засryпника голови

райдержадмi

Голова B.I. Кирилич
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,Щодаток
до розпорядження голови
Кам' янка-БузькоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii
вiд 99 "/Я. ЯЭ/7 l
Jф r/la

Склад
громадськоi ради при Кам'янка-Бузькiй районнiй державIIiй адмiнiстраuii

Л. П. ВисочанськаКерiвник апарату

Рудко
микола Степанович
Солудчик
Олъга IBaHiBHa
Боса
Софiя Андрiiвна
Проць
Надiя Михайлiвна

Член ГО <<Агенцiя мiсцевого економiчного
розвитку Кам'янка-Бузького райрнуr, (зu згод9}оL

.Щавидович
Надiя Володимирiвна

Член ГО кПерспектива плюсD (за згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженнl{м голови
райдержадмiнiстрацiТ
вlд /9./l /,2/,7хпТ,,9'/Г

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ

ГромадсЪка рада при Кам'янка-Бузъкiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ(далi Громадська рада) с постiйно дiroо"trл колегiальним виборним
консульТативно-дорадчим органом, утвореним для забезпеченнrI участi громадян в
управлiннi державними справами, здiйснення громадсъкого контролю за
ДiЯЛЬНiСТЮ Та НаПагодження ефективноТ взаемодiТ Кам'янкЪ-Бузькоi
райдержадмiнiстрацii З |ромадсЬкiстю' BpaxyBaHHrI |ромадськоТ Думки .riд ou.
формуванIUI та р еалiз ацii державноi полiтики.

У своiЙ дiяльностi Громадська рада керусться Конституцiею та
УкраТни, указами Президента УкраТни i постановами ВерховноТ Ради
прийнятими вiдповiдно до Констиryцiт та законiв Украiъи, ''uпru*"
MiHicTpiB УкраТни, а також ПоложеншIм про громадсъку раду.

законами
Украiни,
Кабiнеry

ПоложеНня прО ГромадсЬку раду погоджу€ться з райдержадмiнi1страцlею,
при якiй вона утворена, та схвчtлюеться на iT засiданнi.

основнr,п,rи ЗаВДаннями ГромадсъкоТ ради е:
cTBopeHmI умов для реалiзацii громадян€lми констиryцiйного права на участь

в управлiннi державними справами;
здiйснення громадського контролю

райдержадмiнiстрацii;
за дiялънiстю Кам'янка-БузькоТ

сприrIннЯ врахуваНню райДержадмiНiстрацiеЮ громадсъкоТ думки пiд
форп,гуванIUI та реа;riзацiТ державноТ полiтики.

громадська рада вiдповiдно до покладених на нет завдань:
1) гоryе та подае райдержадмiнiстрацii пропозицiт до орiентовного плану

проведеннrI консулътацiй з громадськiстю, а також щодо проведенIUI
консультацiй' не передбачених таким планом; ;

2) готуе та подае райдержадмiнiстрацiI пропозицii щодо органiзацiТ
консультацiй з громадськiстю;

уас

3) подае райдержадмiнiстрацii обов'язковi' пiдготовки проектiв нормативно-правових aKTiB з
дJuI розгляду пропозицii щодо

питань формування та реалiзацiiдержавноТ полiтики у вiдповiднiй
райдержадмiнiстрацii;

сферi, удоскон€tлення роботи

4) rrроводитъ вiдповiдно до законодавства громадську експертизу та
громадську антикорупцiйну експертизу проектiв нормативно-правових u*iu ;

5) здiйснюе громадський контроль за врахуванням райдержадмiнiстрацiею
пропозицiй та за)rважень громадськостi, а також дотриманням нею нормативно-
правовиХ aKTiB, спрямованих на запобiгання та протидiю корупцiТ;

6) iнформус в обов'язковому порялку громадськiстi-про свою дiяльнiсть,
прийнятi рiшення та ix виконаннrI через'засоби'масовоi iнфърмацiт та в iнший
прийнятний спосiб;
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]) збирас. \ загаlьнюс та по.]а€ райдержадмiнiстрачiТ iнформацiю гrро
пропозицiТ грошrадських органiзашiй rцодо вирiшення питань, якi мають важливе
суспiльне значення;

8) органiзовуе гryблiчнi заходи для обговореннrI акту€tльних питань розвитку
гаryзi чи адмiнiстративно-територiальноi одиницi;

9) готуе та оприлюдню€ щорiчний звiт про свою дiяльнiсть.
Громадська рада мае право:
1) утворювати постiйнi та тимчасовi робочi органи (правлiння, ceKpeTapiaT,

комiтети, KoMicii експертнi групи тоrцо);
2) заrгучати до роботи ради працiвникiв органiв виконавчоi влади, органiв

мiсцевого самоврядування, представникiв експертних i наукових органiзацiй,
пiдприсмств, установ та органiзацiй (за згодою Тх керiвникiв), а також окремих
фахiвчiв;

З) органiзовувати i проводити семiнари, конференцii, засiдання за круглим
столом та iншi заходи;

4) отримувати в установленому порядку вiд органiв виконавчоТ влади,
органiв мiсцевого самоврядуванIш iнформацiю, необхiдну для забезпечення
дiяльностi ради;

5 ) отримув ати вiд райдержадмiнiстр ацiТ пр оекти норматицно-пр авових aKTiB
з питань, що потребують проведеншI консультацiй з громадськiстю.

fio складу ГромадськоI ради ,ornyri бути обранi представники .ро*uд."irr,
релiгiйних, благодiйних органiзацiй, професiйних спiлок та ik об'еднань, творчлж
спiлок, асоцiацiй, органiзацiй роботодавцiв, недержавних засобiв масовоi
iнформацiТ та iнших непiдприемницьких товариств i установ, легалiзованих
вiДповiдно до законодавства УкраТни (даrri - iнстиryти громадянського
суспiльства).

Що складу Громадськоi ради протягом всього часу iT повноважень можуть
бУти прийнятi HoBi члени ГромадськоТ ради, якi вiдповiдають вимогам цъого
Положення.

Прийняття нового члена Громадськоi ради здiйснюстъся рiшенням
ГРОмадськоТ ради, прийнятим вiдкритим голосуваннrIм простою бiльшiстю голосiв
ii членiв.

Склад ГромадсъкоТ ради формуеться на установчих зборах шляхом
голосуваннrI за кандидатури, якi добровiльно заявили про бажання брати у{асть у
РОботi Громадсъкоi ради та BHeceHi iнститутами громадянського суспiлъства.

Кiлькiсний склад ГромадськоТ ради визначаеться установчими зборами.
Строк повноважень скJIаду ГромадськоТ ради - два роки.
.ЩО Складу ГромадськоТ ради може бути обрано не бiльше нiж по одному

представнику вiд кожного iнституry громадянського суспiльства.
rIленство в Громадськiй радi е iндивiдуальним.
Щля формування скJIаду ГромадськоТ ради райдержадмiнiстрацiя утворюе

iНiцiативну груttу з пiдготовки установчих зборiв за r{астю iнстиryтiв
громадянського суспiльства.

Що скJIаду iнiцiативноТ групи з пiдготовки установчих зборiв входять
ПРеДСТавники iнститутiв громадянського суспiлъства та раЙдержадмiнiстрацii, при
якiй утворюеться Громадська рада.

Не пiзнiше нiж за З0 к€Lпендарних днiв до проведеннrI установчих зборiв
РаЙДеРЖадмiнiстрацiя в обов'язковому порядку оприлюднюе через засоби масовоТ
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iнформацii, в iнший прIйшгшй спосiб пiдготовлене iнiцiативною групою
повiдомЛенЕЯ прО ДаТУ, час, мiсце, порядок проведеншI установчих зборiв,
порядоК поданнЯ з€жВ дIЯ 1^lacTi В установчих зборах, вiдомостi про aпrruд
iнiцiативноТ групи та прiзвище, iм'я, електронну адресу та номер телефону
вiдповiдалъноi особи.

щля участi в установчих зборах до iнiцiативнот групи пода€ться заява удовiльнiй формi, пiдписана уповноваженою особою п"рйо.о органу iнституф
громадянсъкого суспiльства.

Що заяви додаютъся:
рiшення керiвника iнституту громадянського суспiльства, якщо iнше не

передбачено його установчими документами, rтро делегуваншI представника дJuIyracTi в установчих зборах, посвiдчене печаткою(у разi наявностi);
бiографiчна довiдка делегованого .rр.д.r*ика iнстиryту громадянського

суспiльства;
копiТ документiв,

суспiльства;
що пiдтверджують легалiзацiю iнституry громадянського

iнформаЦiя прО результати дiяльностi iнституту громадянського суспiльства
протягом ocTaHHix двох poKiB.

За 10 календаРних днiв до проведення установчих зборiц приймання заяв
для участ1 у них припишIеться. На пiдставi поданих заяв iнiцiаr"ь"а група скJIадае
списоК 1'часникiв установчих зборiв, кандидаryр до скJIаду ГромадськоТ ради та уразi потреби уточнюс мiсце проведеннrI установчих зборiв, ,rро що
райдержадмiнiстрацй повiдомляе через засоби масовот iнформацii та в iншиr
прийнятний спосiб

Пц час проведення установчих зборiв з числа iX 1^lасникiв обираеться
голова зборiв, секретар, лiчильна комiсiя.

протокол установчих зборiв' вiдомостi про склад Громадсъкот ради
райдержадмiнiстрацiя оприлюдню€ через засоби мъсовоi iнформацii та в iнший
прийнятний спосiб

Райдержадмiнiстрацiя затверджус склад ГромадськоТ ради на пiдставi
протокоJý/ установчих зборiв

Чтrенство в Громадськiй радi припинlIеться на пiдставi рiшення ГромадськоТ
ради у разi:

систематичноi вiдсутностi члена Громадськоi ради на iT засiданняхо без
поважних пршин (бiльше нiж два рази);

повiдомлення керiвника iнституту громадянсъкого суспiльства, якщо iнше
. не передбачено його установчими документ€}N{и, про вiдкликання свого
представника та припиненнlI його членства в Громадськiй Радi;скасування державноi ресстрацiТ iнституту громадянського суспiльства,
представника якого обрано до складу Громадськоiради;

неможлИвостi члена ГромадсъкоТ ради брати у{асть у роботi Громадськоi
ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена ГромадсъкоТ ради' недiездатним або обмежено дiездатним;-

подання mIeHoM Громадськоi ради вiдповiдноI заяви.
громадську раду очолюе голова, який обираеться з числа членiв Ради на iт

першомУ засiданнi шJUIхом р ейтингового гQло сув aIrHrI.
голова |ромадськоi ради мае заступника, який обираеться з числа членiв

ради IIIJuжoM рейтингового голосування.



ГоловоЮ |ромадсЬкоТ рада не може буrИ обранО посадовУ або службову
особу оргаЕу державноТ влади.

ПовноваженнrI голови ГромадсъкоТ Радц можуть бути припиненi за
рiшенням ГромадськоТ ради у разi .rр".r"".rrня його членства у радi, а також
виникнення пiдстав передбачених Положенням про Громадську раду.

Голова громадськоТ ради:
- органiзовус дiяльнiсть ГромадськоТ ради;
- скJIикае та органlзовуе пiдготовку та проведення iT

- пiдписуе документи вiд iMeHi ГромадськоТ ради;
- предсТавляс Громадсъку раду у вiдносинах з органами виконавчоТ влади,

об'еднаннями громадян, органами мiсцевого самоврядування, засобами масовоi
iнформацiТ;

-- може 0ратИ rlacTb- у засiданнях колегiТ райдержадмiнiстрацiТ.
ФункцiТ секретаря ГромадськоТ Ради може виконувати працiвник

струкryрного пiдроздiлry 1/ зв'язках з громадськiстю райдержадмiнiстрацii, який не
е членом ГромадсъкоТ ради.

основною формою роботи Громадськот ради е засiдання, що проводятъся у
разi потреби, €Lпе не рiдше нiж один раз на квартал. ПозачергоЪi засiдання
Громадськоi ради можуть скликатися за iнiцiативою однiсТ трФтини загаJIъного
скJIаду iТ.rленiв.

Засiдання ГромадськоТ ради е правомочним, якщо на ньому присутнi не
менш як половина iT членiв

З асiдання Гр омадськоi ради проводять ся в iдкрито.у засiданнях Громадськот ради бере утастъ з правом дорадчого голосу
уповноважениЙ rтредставник райдержадмiнiстрацiТ.

За запрошенням голови ГромадськоТ ради у ii засiданнrtх можуть брати
}пIасть iншi особи.

рiшення Громадськот ради приймаеться вiдкритим голосуванням простою
бiльшiстЮ голосiВ iT членiВ, присутнiх на засiдаЙi. У разi piurro.o розподiпуголосiв вирiшальним с голос головуючого на засiданнi

рiшення Громадсъкот Ради мають рекомендацiйний характер i е
о бов' язковими дJUI розгJUIдУ р айдержадмiнiсrрuцi.о.

рiшення райдержадмiнiстрацii, прийняте за резулътатами розглядупропозицiй Громадськоi ради, не пiзнiше нiж у десятиденний строк пiьля йо.о
прийняття в обов'язковому порядку доводиться до вiдома членiв ГрЪмадськоТради
та громадськостi шJutхом його оприлюднення через засоби ru.оuоi iнформацii;та в

, iнший прийнятний спосiб. Iнформацiя про прийняте рiшення мае мiстити
вiдомостi про врахування пропозицiй Громадсъкоi рад" або причини Тх
вlдхиленнrl.

громадська рада iнформуе райдержадмiнiстрацiю та громадськiсть про свою
робоry цLпяхоМ розмiщення в обов'язковому порядку в спецiально сЙоренiй

. рубрицi <<Громадська рада)) на офiцiйному веб-сайтi рuйд.р*uдмiнiстрацiТ (пiсля
його cTBopeHHlI) та оприлюдненнrI
установчi документи, план роботи,
засiдань, щорiчнi звiти про iТробоry.

в iнший
керiвний

шрийнятний спосiб матерiалiв про
скJIад, прийнятi рiшення, протоколи

громадська рада мае бланк iз cBoiM найменуванням.
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