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1страц11

протокол №1

I. Стебловський

ПОЛОЖЕНИЯ
про громадську раду при Захар1вськш р а й о н ш й державши а д м ш Ё с т р а ц и

1.

ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ.

1 . 1 . Громадська

рада

при

Захар1вськш

ОдеськоТ облает! (дал! - громадська

районнш

рада)

е

державши адлпшстрацп

постшно

д!ючим

колепальним

виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участ!
громадян в управлшн! державними справами, здшснення громадського контролю
за

д!яльн1стю

зазначених

органов

оргашв

виконавчоУ влади,

з

налагодження ефективноТ

громадськютю, врахування

громадськоТ

взаемодп

думки

шд

час

формування та реалхзаци державно! полынки, а також забезпечення гласност!,
В1дкритост11 прозорост! Д1яльност1 зазначених оргашв .
1.2. У сво'ш д1яльност1 громадська рада керуеться
Укра'Гни,

указами Президента Украши I постановами

прийнятими
М1н1стр1в

Конституц1ею

В1ДПОВЩНО

Украши,

а

до Конституцп

також

Верховно!

та закон!в Украши,

Положениям

про

громадську

та законами
Ради

УкраТни,

актами Каб1нету
раду, розробленим

на основ! Типового положения.
1.3. Положения про
влади,

громадську

при якому вона утворена,

раду

погоджуеться

та схвалюеться на

з

органом

виконавчо'Г

и засщанш.

1.4. Громадська рада мае бланк 13 свош найменуванням

2.

МЕТА,

ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ Д1ЯЛБНОСТ1.

2 . 1 . Основними заеданиями громадсько! ради е:
•створення умов

для

реал1зацп

громадянами

конституц!йного права на участь в

у п р а в л ш ж д е р ж а в н и м и справами;
•здшснення

громадського

•сприяння врахуванню

контролю

органом

за

д1яльн!стю

виконавчоТ

влади

оргашв виконавчо'Г влади;
громадсько! д у м к и шд час

формування та реал1зацп державноТ пол!тики;
•сприяння обм!ну шформащею м!ж органами виконавчо! влади та м!сцевого
самоврядування та громадськост!;
•вивчення громадсько!1 думки та контроль щодо врахування органами виконавчо'Г
влади громадськоУ думки у процес! прийняття остаточного р!шення з в а ж л и в и х
питань сусшльного життя;
•участь у обговоренн! проект!в нормативно-правових акт!в та формування
громадських Ыщатив щодо вдосконалення 1 розвитку законодавства.
2.2. Громадська рада вщпов1дно до покладених на неТ завдань:
•готуе та подае органу виконавчоТ
орган),

пропозищТ

до

влади,

ор!ентовного

при

якому

вона утворена

(дал!

плану проведения консультац!й з

-

громадсыастю,

а також щодо

проведения консультаций, не передбачених таким

планом;
•подае органу

обов'язков!

для

розгляду

пропозищУ

нормативно-правових акт!в з питань формування та
1ЮЛ1ТИКИ

у

вщповщшй

•проводить

•здшснюе

до

антикорупщйну
громадський

законодавства
експертизу

контроль

зауважень громадськоеп,
акт!в,

реал!зац11

проект!в

державно'Г

сфер!, удосконалення роботи органу;

вщповцщо

громадську

щодо тдготовки

а

за

також

громадську експертизу

та

проект!в нормативно-правових акт!в;

врахуванням

дотриманням

органом пропозицщ та

ним нормативно-правових

с п р я м о в а н и х на запоб!гання та протид!ю корупщУ;

•1нформуе в обов'язковому п о р я д к у
прийнят!

р!шення

та

громадськ!сть

Ух виконання на

про

свою д1яльнють,

офщшному веб-сайт! органу та в шший

прийиятний спос!б;
•збирае,

узагальнюе

громадських

та

подае

оргашзащй

органу

щодо

шформащю

виршення питань,

про пропозици

як! мають важливе сусшльне

значения;
•орган!зовуе публ1чн1

заходи

для

обговорення

актуальних питань розвитку

галуз! чи адм1н1стративно-територ1альноУ одинищ;
•готуе та оприлюднюе щор!чний зв!т про свою д1яльн!сть.
2.3. Громадська рада мае право:
•утворювати постшш та тимчасов! робоч! органи (правлшня, секретар!ат,
ком!тети, ком1с1Т, експертш групи тощо);
•залучати до роботи

ради

пращвниюв

орган!в

виконавчо'1 влади, орган!в

м!сцевого самоврядування, представниюв вггчизняних та м!жнародних
експертних

\х

оргатзацш,

згодою Ух кер1вник!в),
•орган!зовувати

1

п!дприемств, установ та оргашзащй

(за

а також окремих фах!вщв;

проводити

сем!нари,

конференщУ, зас!дання за к р у г л и м

столом та шип заходи;
•отримувати

в установленому порядку в!д орган!В виконавчоУ влади, орган!в

мюцевого самоврядування 1нформац1ю, необх!дну для забезпечення дтяльност!
ради;
•отримувати

в1д органу проекта нормативно-правових акт!в з питань,

то

потребують проведения консультац!й з хромадсьюстю;
•подавати пропозиц!!" органу для подалыиого розгляду на сес1У районноУ ради;
•бути

присутнхм в установленому порядку у проведенн! щор1чноУ оцшки 1

атестац]У державних службовц!в м^сцевого органу виконавчоУ влади;
•розглядати

скарги, отриман! в!д громадських органтзащй щодо порушення

процедур консультац!й з громадсьюстю, надання тнформац1У 1 пропозиций органу
виконавчоУ влади.

3.

ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬЮЙ РАД1.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ II ЧЛЕН1В.

3.1. До складу громадськоУ ради можуть бути обрат представники громадських,
рели шних,

благодшних

творчих сшлок,
масово'Г

орган1зац!й,

асоц!ац1Й,

1нформац1'Г

та

профес!йних сп!лок

орган!защй роботодавц!в,

та Ух об'еднань,

недержавних засоб!в

шших непщприемницьких товариств 1 установ,

легагпзованих в1дпов1дно до законодавства
громадянського сусп!льства).

УкраУни

(дал!

-

1нститути

3.2. Склад

громадськоТ

ради

формуеться

рейтингового голосования за
бажання

брати

участь

на установчих зборах

кандидатури,

як!

шляхом

добровшьно заявили

про

у робот! громадськоТ ради та внесен! институтами

громадяпського сусшльства. Кшыасний склад громадськоТ ради

визначаеться

установчими зборами.
3.3.

Термш повноважень складу громадськоТ ради - два роки.

3.4.

До складу

громадськоТ ради може бути обрано не бшыые н!ж по одному

представыику

в!д

кожного

1нституту

громадянського сусп!льства.

3.5.

Членство в хромадськш рад! е !ндив!дуальним.

3.6.

Члени громадськоТ ради мають право

доступу

в

установленому порядку до

прим!щень, в яких розм!щений орган.
3.7.Члени громадськоТ ради зобов'язан! узгоджувати

своТ д!Т, як! виконуються в!д

!мен! громадськоТ ради, з шшими членами громадськоТ ради, та отримувати

в!д

громадськоТ ради повповаження на виконання зазначених дш.
3.8. Членство

в

громадськш

рад!

припиняеться на шдстав! р!шення

громадськоТ ради у раз!:
•систематично! в!дсутност!

члена

громадськоТ ради

на

!Т засщаннях без

поважних причин (б!лыне н!ж два рази);
•повщомлення кер!вника
передбачено

його

представника

та

1нституту громадянського сустльства, я к щ о

установчими

припинення

документами,

його

про вщкликання

1нше

не

свого

членства в громадськш рад! та можливють

його з а м ш и ;
•скасування державно!"

реестрацп

шституту

громадянського сусп!льства,

представника якого обрано до складу громадськоТ ради;
•неможливост! члена
за станом здоров'я,

громадськоТ

ради

брати

визнання у судовому

участь у робот! громадськоТ ради

порядку члена громадськоТ ради

нед!ездатним або обмежено д!ездатним.

4.

ЩЩ1АТИВНА Т Р У П А .

4.1. Для

формувапня

трупу

П1дготовки

з

складу

громадськоТ

установчих

збор!в

за

ради

орган

участю

утворюе шшативну

!нститут!в громадянського

сустльства.
4.2. Якщо при
календарних
робочу

орган! вже утворена громадська рада,

дн!в

до

зак!нчення

и

повноважень

то не п!зн!ше н!ж за 60

вона утворюе

!н!ц!ативну

трупу з шдготовки установчих збор!в для формування нового складу

ради.
4.3. До складу ж!ц!ативно'Т групи з шдготовки

установчих

збор!в входять

представники !нститут!в громадянського суспшьства, в тому числ! т!,
членами д!ючоТ громадськоТ ради,

та органу,

як! е

при якому утворюеться громадська

рада.
4.4. Не ш з ж ш е
орган

в

сайт]

та

н!ж

за

обов'язковому
в

шший

пов1домлення

про

30

календарних

порядку

дн!в

оприлюднюе

до

проведения установчих збор!в

на своему

прийнятний спос!б п!дготовлене
дату,

час, м!сце,

та

в1дпов!дальноТ особи.

пр!звище,

!н!ц!ативною

веб-

групою

порядок проведения установчих збор!в,

порядок подання заяв для участ! в установчих зборах ?
!н!ц!ативноТ групи

офщшному

!м'я,

електронну

в!домост! про склад

адресу

та номер телефону

4.5. Для участ!

в

довшьнш форм!,

установчих

зборах

до

шпдативно'Г

групи подаеться заява у

п о д п и с а н а уповноваженою особою кер!вного органу шституту

громадянського сусшльства.
4.6. До заяви

додаються:

•рппення кер!вника шституту

громадянського суспшьства,

передбачено його установчими документами,
участ! в установчих зборах,
•бюграф!чна дов!дка

посв!дчене

делегованого

якщо шше не

про делегування представника для

печаткою (у раз! наявност!);

представника

шституту

громадянського

суспшьства;
•копи документ!в,

що

тдтверджують

легал!зац!ю

институту

громадянського

суспшьства;
•шформашя про результати д!яльност! шституту громадянського

суспшьства

протягом останжх двох рок!в.
• За 10

календарних

дшв

до

проведения

для участ! у них ирипиняеться.

установчих

збор!в приймання заяв

На шдстав! поданих заяв !нщ!ативна трупа

складас список учасниюв установчих збор!в, кандидатур
громадськоТ ради та у раз! потреби уточнюе
збор!в.

про

що

орган повщомляе

на

мюце

своему

до

нового

проведения

складу

установчих

офщшному веб-сайт! та в !нший

прийнятний спос!б.

5.

УСТАНОВЧ1 ЗБОРИ.

5.1. ГПд час проведения установчих збор!в
голова

збор!в,

результати
влади
5.2.

до

д!яльност!

л!чильна

числа

Тх

учасниюв обираеться

ком!с!я, заслуховуеться !нформац!я про

громадсько'1 ради,

що

д!яла

при

орган!

виконавчоТ

проведения установчих збор!в, якщо така була утворена.

Протокол установчих збор]в,

оприлюднюе
5.3.

секретар,

з

Орган

в!домост! про склад

громадсько!'ради

орган

на своему оф!ц!йному веб-сайт! та в шший прийнятний спос!б.

затверджуе

склад

громадськоТ

ради

на

пщстав! протоколу

установчих збор!в.

6.

ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОТ РАДИ.

6.1.

Громадську

ТТ

першому

раду

очолюе голова,

зас!данн!

6.2. Голова громадсько!

шляхом
ради

який обираеться з числа члешв

ради

на

рейтингового голосування.

може

члешв ради шляхом рейтингового

мати

заступника,

який обираються з числа

голосуваиня.

6.3.Головою громадськоТ ради не може

бути

обрано

посадову

або службову

особу органу державно! влади.
6.4. Повиоваження голови громадсько! ради можуть бути припинеш за р!шенням
громадськоТ ради у раз! припинення його членства у
тдстав, передбачених Положениям про громадську
6.5.

Голова

рад!, а також виникнення
раду.

громадсько! ради:

•оргашзовуе д!яльн!сть громадськоТ ради;
•скликае та оргашзовус шдготовку та проведения \ засщань;
•п!дписуе документи в!д !мен! громадськоТ ради;
•представляв громадську раду у

в!дносинах

з мкцевими органами виконавчоТ

влади, об'еднаннями громадян, органами м!сцевого самоврядування, засобами
масово'Т !нформац!У;
•може брати участь у засщаннях колегп

органу.

7.

СЕКРЕТАР

ГРОМАДСЬКО! РАДИ.

7.1. Функцп секретаря громадськоТ
структурного

тдроздлу

з!

ради

зв'язк!в

з

може

виконувати пращвник

громадсьюстго органу, який не е членом

громадськоТ ради.
7.2. Забезпечення секретар!ату громадськоТ

ради

прим!щенням, засобами зв'язку,

створення умов для роботи ради та проведения и засщань здшснюе орган.

8.

ЗАС1ДАННЯ ГРОМАДСЬКО! РАДИ.

8.1. Основною
раз! потреби,
8.2.

формою роботи громадськоТ ради е засщання,

що проводяться

у

але не р!дше н!ж один раз на квартал.

Позачергов!

зас!дання

громадськоТ

ради

можуть

скликатися

за

ш!ц!ативою одн!еТ третини загального складу и член!в.
8.3.

Зас1дання громадськоТ

ради

е

правоможним, якщо

на

ньому присутн! не

менш як половина п члешв.
8.4. Зас!дання громадськоТ ради проводяться в!дкрито.
8.5 У зас!даннях

1ромадськоТ ради бере участь з правом дорадчого

голосу

уповноважений представпик органу.
8.6. За запрошенням голови громадськоТ ради у и засщаннях можуть брати

участь

!нш! особи.
8.7. Р!шення громадсько'1 ради
бшышстю голос1в

ТТ

члешв,

приймаеться

присуттх

в!дкритим голосуванням

назасщанн!.

У

раз!

простою

р!вного розподшу

голос!в вир!шальним е голос головуючого на засщанш.
8.8.

Р!тпення громадськоТ ради мають рекомендацшний характер

! е

обов'язковими для розгляду органом.
8.9. Р!шення органу,
ради,

прийняте за результатами

не шзнаие н!ж у десятиденний строк теля

обов'язковому

порядку доводиться

громадськост!

шляхом

та

в

розгляду пропозишй громадськоТ

шший

1нформащя

його

прийнятпий
про

його прийняття в

до в!дома член!в громадськоТ ради та

оприлюднення наоф!ц!йному

веб-сайт!

органу

спос!б.

прийняте

р!шення

мае

м!стити

вщомост!

про врахування

пропозиц!й громадськоТ ради або причини Тх в!дхилення.
8.10. В раз! незгоди з ранениям або рекомендац!ями громадськоТ ради орган
виконавчоТ влади письмово шформуе Раду про свою ттозищю та надае Тй
обгрунтування.
8.11.Громадська
розм1щения

в

рада !нформуе орган та громадськють про свою роботу ш л я х о м

обов'язковому

порядку

в

специально створен!й рубриц!

"Громадська рада" на оф!ц!йному веб-сайт! органу та оприлюднення в !нший
прийнятний спос!б матер!ал!в про установч! документа,
кер!вний

склад,

прийнят!

план

роботи,

р!шення, протоколи зас!дань, щор!чн! звгги про и

роботу.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДШЛЬНОСТ! ГРОМАДСЬКО! РАДИ

Орган забезпечуе громадську раду та н робоч! органи прим!щенням для
проведения прийому громадян, засщань ради та а ком!с!й, а також засобами
з в ' я з к у , канцелярським приладдям; в раз! виТзних зас!дань -

транспортом,

безкоштовним поданням !нформац!Т про д!яльн!сть Ради в м!сцев!

ЗМ!.

10. ПРИК1НЦЕВТ ПОЛОЖЕНИЯ
Це Положения може бути доповнене чи змшено за р!шенням бшьшост! члешв
громадськоТ ради (50% + 1 голос), присутюх на засщанш.
Будь-як! зм1ни та доповнення до Положения погоджуються та схвалюються
органом.

