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   8.  Для  формування  складу громадської ради орган не пізніше  
ніж   за   60  календарних  днів  до  визначеної  дати  проведення  
установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за  
участю  інститутів  громадянського суспільства (далі - ініціативна  
група).  
 
     Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її  
повноваження  не  були  припинені достроково, то ініціативна група  
утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до  
закінчення її повноважень.  
 
     У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної  
групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.  
 
     До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої  
громадської   ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені  
достроково),  представники  інститутів громадянського суспільства,  
які  не  представлені  у  складі  громадської  ради,  представники  
органу, при якому утворюється громадська рада.  
 
     Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на  
своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її  
утворення.  
 
     Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення  
установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на  
своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб  
підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним 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.  
 
    
 
 
 
 
 



Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи  
подається  1) заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою  
керівного органу інституту громадянського суспільства.  
 
     До заяви додаються:  
 
  2)   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;  
 
  3)   біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту  
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по  
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського  
суспільства, контактної інформації;  
 
  4)   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;  
 
   5)  інформація    про    отримання    інститутом   громадянського  
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів  
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних  
даних;  
 
  6)   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);  
 
   7)  відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти  
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.  
 
     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за  
30 календарних днів до їх проведення.  
 
    
 
 


