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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНIС ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

Про заmверdilсення скпаdу Громаdськоi
раdu прu Кам'янка-Бузька районнiй
d ер мс ав Hi й adMiHicmp а цti

Вiдповiдно до статей зg, 4| Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд з

листопада 2010 року JФ 996 <Про забезпЬчення )п{астi громадськостi у формуваннi
та реа_гriзацii державноТ полiтики>>, протоколу установчих зборiв iнститутiв

громадянського суспiльства з обрання Громадськоi Ради при Кам'янка-Бузькiй

районнiй державнiй адмiнiстрацii вtд26 грудня 2019 року:
1. Затвердити склад Громадськоi ради при Кам'янка-Бузькiй районнiй

державнiй адмiнiстрацiТ згiдно з додатком.
2. Затвердtл,гиПоложеннrl про |ромадську раду при Кам'янка-Бузькiй районнiй

державнiй адмiнiстрацii, що додасться.
З. ВизнаТи таким, що втраТило чиннiсть розпорядження голови районноТ

державноi адмiнiстрацiт вiд 29 грудня 20|7 року Jф 785l02-08ll1 uПро

затЕqрдження складу Громадськоi Ради при Кам'янка-Бузькiй районнiй
дертtаgнiй адмiнiстрацiТ.

3.} Контроль за виконаннrIм розпорядженнlI
Райд ii вiдповiдно до розподiду фун ьних обов'язкiв.

х. зАiчIулА

сти на заступника голови

IoBa



,Щодаток
до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii

Склад
громадськоТ ради при Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрацii

Керiвник апарату Л. П. Височанська

вiд J?

Рудко
микола Степанович

голова ГО захисту прав та iHTepeciB воiЪiв АТО
(за згодою)

Солудчик
ольга IBaHiBHa

голова спiлки полiтв'язнiв Кам'янка-Бузького
району (за згодою)

Боса
софiя Андрiiвна

станична районноi станицi братства ОУН-УIIА
(за згодою)

.Щушкевич
Щмитро Анатолiйович

член ГО <Кам'янка-Бузька районна громадська
органiзацiя 1^rасникiв бойових дiй (BeTepaHiB
Афганiстану, АТО та лок.шьних вiйн на територiТ
iнших державD (за згодою)

Жуковська
Марiя Йосипiвна

член ГО <Перспектива lrлюс) (за згодою)

Шевчук
Богдан Юлiанович

голова районноi Асоцiацii iнвшriдiв (за згодою)

Кравець
уляна Михайлiвна

член ГО <Ми - единi> (за згодою)

Терлецька
роксана Василiвна

голова ГО <Асоцiацiя
учасникiв АТо/ооС

BeTepaHiB вiйни та
Кам'янеччини)) (за згодою)

HiKiTiHa
Iрина Степанiвна

голова ГО <<Агенцiя мiсцевого економiчного
витку Кам'янка-Бузького рай за згодою

z-ч
Jуоеик0
Марiя IBaHiBHa

член ГО кКам'янка-Бузька Агенцiя розвитку
м€шого та середнього бiзнесу> (за згодою)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови

райдержадмiнiстрацiТвiд /?, //,flo/9
ttэ 32{/Ot-pSr//9

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

Громадська рада при Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрацiТ
(далi Громадсъка рада) е постiйно дiючим колегiа-гrьним виборниМ

консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участi громадян в

управлiннi державними справами, здiйснення громадського конТРОЛЮ За

дiяльнiстю та налагодженнrI ефективноТ взаемодii Кам'янка-БузькоТ

райдержадмiнiстрацii з Iромадськiстю, врахуваншI |ромадськоТ ДУМКИ ПiД ЧаС

ф ормув aHHrI та р еалiзацii державноi полiтики.
у своiй дiяльностi Громадсъка рада керуетъся Конституцiею та законами

УкраiЪи, указами Президента УкраТни i постанов€lluи Верховноi Ради УкраiЪи,

прийнятими вiдповiдно до КонстиryцiТ та законiв УкраiЪи, актами Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, а також ПоложеннlIм про |ромадську раду.

ПоложеннlI про Громадську раду погоджуеться з райдержадмiнiстрацiею,
при якiй вона утворена, та схваIIюсться на ii засiданнi.

Основними завданнrIми ГромадськоТ ради е: t

створенЕя умов для реалiзацiт громадян€lN{и констиryчiйного права на участь
в управлiннi державними справами;

здiйсненнЯ громадського контролю за дiяльнiстю Кам'янка-БузькоТ

райдержадмiнiстралiТ;
сприяння врахуванню райдержадмiнiстрацiею громадськоi думки пiд час

формуваннrI та реа.гriз ацiТ державноТ полiтики.
1. , Громадська рада вiдповiдно до покJIадених на неi завдань:
] _,' 

],) готус та подас райдержадмiнiстрацti пропозицl1 до орlснтовного плану

.rроведЬня консультацiй з громадськiстю, а також щодо проведенн,I

консультацiй, не передбачених таким пл€lном;
2) готуе та подае райдержадмiнiстрацii пропозицiТ щодо оргаНiЗаЦiТ

консультацiй з громадськiстю;
З) подае райдержадмiнiстрацiТ обов'язковi дJuI розгJuIду проПОЗИЦii ЩОДО

пiдготовКи проектiв нормативно-правових aKTiB з питан} формуваннjI та реатriзаuiТ

державнот полiтики у вiдповiднiй сферi, удоскон€lпеннll
райдержадмiнiстрацii ;

4) проводить вiдповiдно до законодавства громадську експертизу та

гром адську антикорулцiйЕу експертизу пр oeKTiB нормативно-пр авових aKTiB ;

5) здiйснюе громадський контроль за врахуванням райдержадмiнiстрацiсю
пропозицiй та зауважень громадськостi, а також дотриманням нею нормативно-

правових aKTiB, спрямованих на запобiганнjl та протидiю корупцii;- 
6) iнформуJ в обов'язковому порядку |ромадсъкiсть про свою дiяльнiсть,

прийнятi рiшьння та iх виконаннrI через засоби масовот iнформацii та в iнший

прийнятний спосiб;

роботи



7) збирае, узагЕrпьнюе та подас райдержадмiнiстрацiТ iнформацiю про
пропозицiТ громадських органiзацiй щодо вирiшення питань, якi мають важливе
суспiльне значеннlI;

8) органiзовуе публiчнi заходи для обговорення акту€tльних питань розвиткУ
галузi чи адмiнiстративно-територiальноi одиницi;

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

комiтети, KoMicii, експертнi групи тощо);
2) загryчати до роботи ради працiвникiв органiв виконавчоТ влади, органiв

мiсцевого самоврядуваншI, представникiв експертних i наукових органiзацiй,
пiдприсмств, установ та органiзацiй (за згодою iх керiвникiв), а також окремих

фахiвцiв;
З) органiзовувати i проводити семiнари, конференцiТ, засiдання за круглим

столом та iншi заходи;
4) отримувати в установленому порядку вiд органiв виконавчоI влади,

необхiдну для забезпеченняорганiв мiсцевого самоврядування iнформацiю,
дiялъностi ради;

5 ) отримувати вiд райдержадмiнiстрацii проекти нормативно-правових aKTiB

з питань, що потребують проведення ко$сультацiй з громадськiстю.

.Що складу Громадськоi ради можуть бути обранi представники громадсЬких,

релiгiйних, благодiйних органiзацiй, професiйних спiлок та Тх об'еднань, ТВОРЧИХ

спiлок, асоцiацiй, органiзацiй роботодавцiв, недержавних засобiв масовОТ

iнформацii та iнших непiдприемницъких товариств .i установ, легалiзованих
вiдповiдно до законодавства Украiни (даrri - iнститути гроМаДянСЬКОГО

суспiльства).
Що складу Громадсъкоi ради не можуть бути

iнститутiв громадянського суспiльства, якi с народними
народними депутатами Верховноi Ради Автономноi
мiсцевих рад, посадовими особами органiв державноi

обранi представники
депутатами Украiни,

республiки Крим та
влади, органiв влади

Автономноi республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування,

,що складу Громадоькот ради протягом всього часу ii повноважень можуть
-|.rбути пflийнятi HoBi члени ГромадськоТ ради, якi вrдповlдають виМОГаМ ЦЬОГО

Положення.
Прийняття

ГромадськоТ ради,
tT членiв.

склад Громадськоi ради формусться на устhяовчих зборах шляхом

голосуванIUI за кандидатури, якi добровiльно зЕuIвили про бажання брати участь у

роботi ГромадськоТ ради та BHeceHi iнститутами громадянського суспiльства.- 
КiЛькiсниЙ скJIаД ГромадсЬкоТ ради визначаеться установчими зборами.

СтроК повновiDКень скJIаду Громадськоi ради - два роки, р

що складу Громадськоi ради може бутп обрано не бiльше нiж по одному

предстаВникУ вiд кожного iнституту громадянського суспiльства,

членство в Громадськiй радi е iндивiдуальним,

Дrrя форrу"чrr", скJIаду Громадськоi рали райдержадмiнiстрацiя утворюе
iнiцiативнУ ipyrry з пiдгоiовки установчих зборiв за у{астю iнститутiв

громадянського суспiльства.

нового члена Гром.адськоi Ради здiйснюеться рiшенням
прийнятим вiдкритим голосуваннrIм простою бiльшiстю голосiв



Що складу iнiцiативноi групи з
представники iнститутiв громадянського
якiй утворюеться Громадська рада.

пiдготовки установчих зборiв входять
суспiлъства та райдержадмiнiстрацiТ, при

Не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до проведеннrI устЕIновчих збОРiв

райдержадмiнiстрацiя в обов'язковому порядку оприлюднюс через засоби масовОi
iнформацiТ, в iнший прийнятний спосiб пiдготовлене iнiцiативною грУПоЮ

повiдомленнrl про дету, час, мiсце, порядок проведеннrI установчих зборiв,
порядок подання з€uIв для yracTi в установчих зборах, вiдомостi прО СКЛаД

iнiцiативноi групи та прiзвище, iм'я, електронну адресу та номер телефону
вiдповiдалъноТ особи.

,Щля yracTi в установчих зборах до iнiцiативноТ групи подасться ЗаЯВа У
довiльнiй формi, пiдписана уповнов€Dкеною особою керiвного органу iнститУтУ
громадянського суспiльства.

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

передбачено його установчими документами, про делеryванIuI предстаВниКа ДЛЯ

участi в установчих зборах, посвiдчене печаткою (у разi наявностi);
бiографiчна довiдка делегованого представника iнституту громадянського

суспiльства;
копii документiв, що пiдтверджуf@ть легалiзацiю iнституту громадянаького

суспiльства;
iнформацiя про результати дiяльностi iнстиryту громадянського суспlльства

протягом ocTaHHix двох poKiB.
за 30 кiLлендарних днiв до проведеннlI установтfих зборiв приймання заяв

для участi у них припиняетъся. На пiдставi поданих заяв iнiцiативна група скJIадас

списоК }^rасникiВ установЧих зборiв, кандидаryр до складу ГромадськоТ ради та у
разi потреби уточнюс мiсце проведення установчих зборiв, про що

райдержадмiнiстрацй повйомJuIе через засоби масовоI iнформацii та в iнший

прийнятний спосiб.
пiд час проведеннrI установчих зборiв з числа ix 1^rасникiв обирастъся

голбва зборiв, секретар, лiчилъна комiсiя.' 
Г_Iротокол установчих зборiв' вiдомостi про склаД Громадсъкоi Ради

райдер>itадмiнiстрацiя оприлюднюс через засоби масовот iнформачiт та в iнший

прийнятний спосiб- 
Райдержадмiнiстрацiя затверд}кус; склад Громадськоi ради на пiдставi

протокоJry установчих зборiв.
Членство в Громадськiй

ради у разi:
радi припинrIсться на пiдставi рiшення ГромадськоТ

ts,

систематичноi вiдсутностi члена Громадськоi ради на iT засiданнях без

поважних приtIин (бiльше нiж два рази);
повiдомлення керiвника iнституту громадянського суспlльства, якщо 1нше

не передбачено його установчими документам4, про вlдкликанн,I свого

представника та припинення його членства в Громадськiй радi;
cKacyBaHHrI державноi реестрацiТ iнституту громадянського суспlльства,

представника якого обрано до скJIаду ГромадсъкоТ ради;
неможливостi члена Громадсь*оl'рuд" брати )часть у роботi ГромадськоI

ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадськоi ради

недiездатним або обмежено дiездатним;



поданнrI членом Громадсъкоi ради вИповiдноТ заяви.

громадську раду очолюе голова, який обирасться з числа ,тленiв Ради на ii
першому засiданнi шJutхом рейтингового голосування.

Голова |ромадськоi ради мас заступникa який обираеться

ради шляхом рейтингового голосув€Iння.
головою |ромадськоi ради не може бу." обрано посадову

особу оргаIry державноi влади.
ПовноваЖеннЯ голови Громадськоi ради можуть бути

рiшенням Громадськоi ради у разi при1тинення його rшенства у

з числа членiв

або службову

припиненi за

радi, а також

виникнення пiдстав передбачених ПоложеннrIм про Громадську раду.
Голова |ромадськоi ради:
- органiзовуе дiялънiсть ГромадськоТ ради;

- скJIикаС та органiзовуе пiдготовку та проведеннrI Ti засiдань;

- пiдписус документи вiд iMeHi ГромадськоТ рали;

- предсТавJIя€ Громадську раду у вiдносинах з органами виконавчоi влади,

об'сднанйr" громадян, органапdи мiсцевого самоврядування, засобами масовот

iнформацii;
- може брати участь у засiданнrж колегiI райдержадмiнiстрачiт.
Функцii секретаря Громадсъкоi Ради може виконувати працiвник

структурIIого пiдроздiлу у зв'язках з гроh{адськiстю райдержадмiнiстрацiТ, який не

с членом Громадськоi ради.
основною формою роботи Громадськот рали е засiдання, Що проводяться у

разi потреби, €Lле не рiлше нiж один раз на квартЕшI. Позачерговi засiдання

ГромадськоТ ради можуть скJIикатися за iнiцiативою однiсТ третини загЕLльного

складу iT членiв.
засiдання Громадськот ради с правомочним, якщо на ньому присутн1 не

менш як половина iT членiв
Засiдання Громадськоi ради проводяться вiдкрито.
у засiданнях Громадськоi ради бере ylacTb з правом дорадчого голосу

уповноважений представник райдержадмiнiстрацiТ.- 
u,., За запро-."""* голови Громадськоi ради у iT засiданнях можуть брати

.-
участhJншl осоOи.

рtшення Громадськот ради приймасться вiдкритим голосуванням простою

бiльшiстю .orro.^iu ii членiв, присутнiх на засiданнi. У разi рiвного розподiлу
голосiв вирiшальним с голос головуючого на засiданнi :.

рiшення Громадськоi Ради мають рекомендацtйний характер 1 с

о бов' язковими дJUI розгJuIду раiцержадмiнiстрацiсю.
рiшення райдержадмiнiстрацii, прийняте зп t" рез}льтатами розгляду

пропозицiй Громад."*ът Рdди, не пiзнiше нiж У десятиденний с1рок пiсля його

прийняття в оъов'язковому порядку доводиться до вiдома членiв ГромадськоТ ради

та громадськостi IIuuIхом його оприлюднення через засоби масовоi iнформаuiт та в

iншии прийнятний спосiб. Iнформацiя про прийряте рiшення мр€ мiстити

вiдомостi про BpaxyBaHHrI прЬпЪзицiй ГромадськоТ ради або причини Тх

вiдхизrення.
та громадськiстьгромадська рада iнформуе райдержадмiнiстрацiю та громадськlсть "р: :::i

робоry шJUtхом розмiщення в обов'язковому_ порядку в спецlальЕо створенlи

рубрицi <Громадська рад3>> на офiцiйному веб-сайтi райдержадмiнiстрацiТ (пiсля

;;; .r"орЪrrо) та оприлюдненнlI в iнший прийнятний спосiб матерiалiв про



установчi документи, IIJIан роботи, керiвний скJIад, прийнятi рiшення, протоколи

Громадоька рада мас бланк iз своIм найменуваннjIм.
засiдань, шорiчнi звiти про iТробоry.
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