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ЗАТВЕРДЛtЕНО
розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрацiТ
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положЕнItя

про Громадську раду при Барвiнкiвськiй районнiй державнiй

адмiнiстрацii

1. Громадська рада при Барвiнкiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацii

громадська рада) е постiйно дiючим колегiальним виборним
консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення yracTi
громадян в управлiннi державними справами, здiйснення громадського
контролю за дiяльнiстю органiв виконавчоi влади, наlrагодження ефектлlвноТ
взаемодii зазначених органiв з громадськiстю, врахування громадськоТ д}мки

(да-rri
э

пiд час формування та реалiзацii державноi полiтики.

2.

У

своiй дiяльностi |ромадська рада керуеться Конституцiсю та
законами УкраТни, ук€вами Президента УкраТни i постановами Верховноi Ради

УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до Констиryцii та законiв Украiни, актами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, а також цим Положенням.

про громадську раду погоджусться з Барвiнкiвською
державною адмiнiстрацiею (далi - районна державна адмiнiстарчiя)

Положення
районною

та схв€Lпюеться

на

11

засlданн1.

З. Основними завданнями громадськоi ради е:

- створення умов для реалiзацiТ громадянами конституцiйного права

Y

на

участь в управлiннi державними справами;

- здiйснення |ромадського контролю за дiяльнiстю органiв

виконавчоТ

вJIади;

- сприянЕя врахуванню районною державною адмiнiстрацiсю громадськоi
думки пiд час формування та реа-гriзацii державноi полiтики.
4. Громадська рада вiдповiдно до покладенрй на неi завдань:

t)

готус та пода€ районнiй державнiй адмiнiстрацii пропозишii

до

орiентовного плану проведення консультацiй з |ромадськiстю, а також щодо
проведеннrI коцсультацiй, не передбачених таким планом;

2) готуе та подае районнiй державнiй адмiнiстрацii пропозицii

органiзацii консультацiй з громадськiстю;

3) подас районнiй державнiй адмiнiстрацii

щодо

обов'язковi для розгляду
пропозицii щодо пiдготовки проектiв нормативно-правових aKTiB з питань

формування

та

реалiзацiТ державноТ полiтики

у

вiдповiднiй

сферi,

удоскон€rлення роботи районноi державноi адмiнiстрацii;
4) проводить вiдповiдно до законодавства цромадську експертизу та
громадську антикорупцiйну експертизу проектiв нормативно-правових aKTiB;

5) здiйснюе громадський контроль за врахуванням районною державною
адмiнiстрацiею пропозицiй та зауважень громадськостi, а також дотриманням
нею нормативно-правових aKTiB, спрямованих на запобiгання та протидiю
корупцii;
6) iнформуе в обов'язковому порядку громадськiсть про свою дiяльнiсть,
прийнятi рiшення в прийнятний спосiб;

7)

збирае, узагальнюе та подае районнiй державнiй адмiнiстрацii
iнформацiю про пропозицii громадських органiзацiй щодо вирiшення питань,
як1 мають важливе суспlльне значення;

8) органiзовус публiчнi заходи для

э

обговорення акту€Lдьних

питань

розвитку г€tлузl чи раиону;

9) готуе та оприлюднюе щорiчний звiт про свою дiяльнiсть.
5. Громадська рада мае право:

1)

утворювати постiйнi

та

тимчасовi робочi органи (правлiння,

ceкpeTapiaT, комiтети, KoMicii, експертнi групи тощо);

2) залуrати до роботи ради працiвникiв органiв виконавчоI влади, органiв

мlсцевого самоврядування, представникlв вlтчизняних та мlжнародних
експертних i наукових органiзацiй, пiдприемств, установ та органiзацiй (за
згодою iх керiвникiв), а також окремих фахiвцiв;
органiзовувати i проводити семiнари, конференцii, засiдання за
круглим столом та iншi заходи;

З)

4) отримувати в установленому порядку вiд органiв виконавчоi вJIади,
органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для забезпечення
дiяльностi ради;
5) отримувати вiд районноi державноТ адмiнiстрацii проекти нормативно-

правових aKTiB з питань, що потребують проведення консультацiй

з

громадськiстю.

Члени громадськоi ради мають право доступу в установленому порядку
до примiщенъ, в яких розмiщена районна державна адмiнiстрацiя, if cTpyKTypHi
пiдроздiли.

6. Що складу

громадськоТ ради можуть бути обранi представники
громадсъких, релiгiйних, благодiйних органiзацiй, професiйних спiлок та ix
об'еднань, творчих спiлок, асоцiацiй, органiзацiй роботодавцiв, Еедержавних
засобiв масовоi iнформацii та iнших непiдприемницьких товариств i установ,
iнститути
легалiзованих вiдповiдно до законодавства Украiни
громадянського суспiльства).

(д*i

7. Склад |ромадськоi ради формуеться на установчих зборах шляхом

рейтингового голосування за кандидатури, якi добровiльно з€uIвили про
бажання брати у{асть у роботi громадськоi ради та BHeceHi iнститутами
громадянського суспlльства.

Кiлькiсний склад громадськоi ради визначаеться установчими зборами.
Строк повноважень скJIаду громадськоi ради - два роки.
складу громадськоi ради може бути обрано не бiльше нiж по одному
представнику вiд кожного iнституту громадянського суспiлъства.
,Що

Членство в |ромадськiй радi е iндивiдуальним.

8. Для

формування складу громадськоТ ради районна дерх(авна
адмiнiстрацiя утворю€ iнiцiативну гругry з пiдготовки установчих зборiв за
)л{астю iнститутiв |ромадянського суспiльства.

Якщо при райдержадмiнiстрацii вже утворена |ромадська рада, то

}

не

пiзнiше нiж за б0 календарних днiв до закiнчення iT повноважень вона утворюе
iнiцiативну робочу групу з пiдготовки установчих зборiв для формування
нового скJIаду ради.

Що складу iнiцiативноТ групи з пiдготовки установчих зборiв входять
представники iнститутiв громадянського суспiльства, в тому числi Ti, якi е
членами дiючоТ |ромадськоТ ради та райдержадмiнiстрацiТ.

Не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до проведення установчих зборiв
райдержадмiнiстрацiя в обов'язковому порядку оприлюднюе пiдготов;rене
1нlцlативною групою повlдомлення про дату, час, мlсце, порядок проведення
установчих зборiв, порядок подання заяв для yracTi в установчих зборах,
вiдомостi про скJIад iнiцiативноТ групи та прiзвище, iм'я, електронну адресу ,га
номер телефону вiдповiдальноi особи.

v

Щля участi в установчих зборах до iнiцiативноТ групи подаетъся заява у
довiльнiй формi, пiдписана уповноваженою особою керiвного органу iнституту
|ромадянського суспiльства.
.Що

заяви додаються:

- рiшення керiвника iнституту громадянського суспiльства, якщо iнше не
передбачено його установчими документами, про деJIеryваннrI представника
для r{астi в установчих зборах, посвiдчене печаткою (у разi наявностi);

- бiографiчна довiдка делегованого представника iнституту громадського
суспiльства;

- копii

документiв,

громадянського суспiльства;

-

що

пiдтверджують лега-lliзацiю iнституту

iнформацiя про результати дiялъностi iнституту громадянського

суспiльства протягом ocTaнHix двох poKiB.

За 10 каJIендарних днiв до проведеншI установчих зборiв приймання заяв
для }гчастi у них припиняеться. На пiдставi поданих заяв iнiцiативна група

складае список rrасникiв установчих зборiв, кандидатур до нового складу
громадськоi ради та у разi потреби уточнюе мiсце проведення установчих

зборiв.

Пiд час проведеншI установчих зборiв з числа Тх учасникiв обира€ться
голова зборiв, секретар, лiчильна комiсiя, заслуховуеться iнформацiя про

резулътати дiяльностi громадськоi ради, що дiяла при райдержадмiнiстрацii до
проведення установчих зборiв.
9. Районна державна адмiнiстрацiя затверджус скJIад громадськоТ ради на
пiдставi протоколу установчих зборiв.

10. Членство

в

громадсъкiй радi припиняеться

на пiдставi

рiшення

|ромадсъкоТ ради у разi:

- систематичноi вiдсутностi члена |ромадськоi ради на

поважних цричин (бiльше нiж два рази);

iT засiданнях без

-

повiдомлення керiвника iнституту громадянського суспiльства, якщ0
iнше не передбачено його установчими документами, про вiдкликання свOго
представника та припинення його членства в |ромадськiй радi;
- скасування державноi реестрацii iнституту громадянського суспiльства,
представника якого обрано до складу громадськоi ради;
- неможливостi члена громадськоI ради брати у{асть у роботi громадськоi
ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадськоТ ради
недiездатним або обмежено дiездатним;
- подання членом громадськоi ради вiдповiдноi заяви.
1

на

1. Громадську раду очолюе голова, який обираеться з числа членiв ради

ii першому засiланнi шляхом рейтингового голосування.

Голова громадськоi ради мае заступникiв, якi обираютъся з числа членiв
ради шляхом реитингового голосування.
Головою |ромадськоi ради не може бути обрано посадову або службову
особу органу державноТ влади.

Повноваження голови громадськоi ради можуть бути припиненi за
рiшенням громадськоi ради у разi припинення його членства у радi, а також
виникнення пiдстав, передбачених цим Положенням.
12. Голова громадськоi ради:

- органiзовуе дiяльнiсть громадськоТ ради;
- скликае та органiзовуе пiдготовку та проведення iT засiдань;
- пiдписуе документи вiд iMeHi |ромадськоi ради;

-

представляе громадсъку раду у вiдносинах з Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи, центр€tльними i мiсцевими органами виконавчоi влади, об'еднаннями
громадян, органами мiсцевого самоврядування, засобами масовоi iнформацiil
- може брати у{астъ у засiданнях колегii органу.

r
13. ФункцiТ секретаря громадськоi ради може виконувати працiвник
структурного пiдроздiлу у зв'язках з громадськiстю районноТ державноТ
адмiнiстрацii, який не е членом громадськоi ради.

14. Основною формою роботи громадськоi ради

с

засiдання, що

проводяться у разi потреби, аrrе не рiдше нiж один р€в на квартzrл. Позачерговi
засiдання громадськоi ради можуть скJIикатися за iнiцiативою однiсi третини
загального складу Гi членiв.

Засiдання громадськоi ради € правоможним, якщо на ньому присутнi не
менш як половина il членiв.
Засiдання |ромадськоТ ради проводяться вiдкрито.

У

засiданнях громадськоi ради бере участь з правом дорадчого голосу
уповноважений представник районноТ державноi адмiнiстрацiТ.
За запрошенням голови громадськоi ради у if засiданнях можуть брати
представники iнститутiв громадянського суопiльства
гIасть
(зареестрованих в районному управлiннi юстицii), iншi особи.

iншi

э

15. Рiшення громадськоТ ради приймаеться вiдкритим голосуванням

простою бiльшiстю голосiв ii членiв, присутнiх на засiданнi. У разi рiвного
розподiлу голосiв вирiшальним € голос головуючого на засiданнi.
Рiшення громадськоТ ради мають рекомендацiйний характер i е
обов'язковими для розгляду районною державною адмiнiстрацiею.

Рiшення районноi державноi адмiнiстрацii, прийняте за результатами
розгляду пропозицiй громадськоi ради, не пiзнiше нiж у десятиденний строк
пiсля його прийнятгя в обов'язковому порядку доводиться до вiдома членiв

громадськоi ради та громадськостi шJIяхом його оприлюдненнrI. Iнформацiя про
прийняте рiшення ма€ мiстити вiдомостi про врахування пропозишiй
громадськоi ради або причини ix вiдхилення.

16.

Громадська рада iнформуе районну державну адмiнiстрацiю та
|ромадськiсть про свою роботу шляхом розмiщення матерiалiв про установчi

документи, план роботи, керiвний скJIац, прийнятi рiшення, протоколи засiдань,
щорiчнi звiти про fi роботу у районних засобах масовоi iнформачiТ.
17. Забезпечення ceкpeTapiaTy громадськоТ ради примiщенням, засобами
зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення ii засiдань здiйснюе
раионна державна адмlнlстрацlя.

Керiвник апарату
районноi державноi адмiнiстрачii

Н.€. Щегурова

