ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового
складу Громадської ради при Кіровоградській обласній державній
адміністрації
Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при
Кіровоградській обласній державній адміністрації відбудуться 08 квітня 2017
року
в
приміщені
обласної
унiверсальної
наукової
бiблiотеки
iм. Д. I. Чижевського.
Початок зборів об 11.00 год.
Початок реєстрації об 10.30 год.
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню
нового складу Громадської ради при обласній державній адміністрації:
ВОЙНИЙ
Анатолій Віталійович
ГОЛОТА
Світлана Анатоліївна

ГОСПОДАРИК
Оксана Миколаївна
ДУДНІК
Інга Вячеславівна
КЕРНАСЮК
Сергій Валентинович
ЛЯГУЛ
Ірина Василівна

МИХАЛЬОНОК
Ольга Петрівна
ОРЄШКОВ
Геннадій Миколайович
ОСАДЧИЙ
Сергій Юрійович

- голова громадської організації
"Партійний контроль" ;
- начальник відділу комунікацій та
консультацій з громадськістю
управління комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації ;
- голова громадської організації
″НЕЗЛАМНІ″;
- виконавчий директор громадської
організації "Територія успіху" ;
- член Кіровоградської міської
організації Всеукраїнської
громадської організації "Захист
дітей інвалідів";
- член Кіровоградського
територіального відділення
Всеукраїнської громадської
організації -"Комітет виборців
України";
- голова громадської організації
"Перевесло";
- голова правління благодійної
організації "Благодійний фонд
"Благомир ВС";
- голова правління Кіровоградської
обласної громадської організації
"Об'єднання болгар "Нашите хора" ;
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ОСТАННІЙ
Віталій Миколайович
РЕВНІВЦЕВА
Інна Володимирівна
ФРОСІНЯК
Оксана Олександрівна
ЧЕРНОВ
Сергій Вікторович

- начальник управління комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації;
- голова Кіровоградської обласної
громадської організації
Всеукраїнської спілки власників
земельних та майнових паїв;
- голова громадської організації
″Український центр політичного
консалтингу″;
- член обласного національнокультурного товариства німців
"Відродження".

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом
рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та
кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не
може становити більш як 35 осіб.
Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.
До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному
представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських
об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих, професійних спілок та
їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних
засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які
зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території
України.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної
структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій,
представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах
делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу
Громадської ради.
До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими
особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та
місцевого самоврядування.
Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву у довільній формі,
підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського
суспільства.
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До заяви додаються:
1. 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;
2.
біографічна
довідка
делегованого
представника
інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,
посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної
інформації;
3. 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;
4. інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як
володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним
представника на обробку його персональних даних;
5. 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);
6. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону.
7. електронна версія документів, зазначених у п.2,5.
Зразки документів для участі в установчих зборах оприлюднено на
офіційному сайті Кіровоградської облдержадміністрації на банері «Громадська
рада» (http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Grada/Ua/main.html) та управління
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
(http://uvp.kradmin.gov.ua/index.php?page=anons.html) у розділі «Анонси».
Документи приймаються ініціативною групою до 16.00 год. 10 березня
2017 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою:
м. Кропивницький, вул. Дворцова 32/29, ІІІ поверх, каб. №315 з 09.00 до
17.00 год.
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Додаткова інформація: контактна особа: Голота Світлана Анатоліївна начальник відділу комунікацій та консультацій з громадськістю управління
комунікацій з громадськістю Кіровоградської обласної державної адміністрації
(тел. 050-52-461-52); gr2010@ukr.net
Телефон для довідок: (0522) 24-16-54.
Додаток 1
Зразок заяви інституту громадянського суспільства
для підтвердження участі в установчих зборах

№ ___ від ___________ 20__ р.
Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів інститутів
громадянського суспільства з
формування нового складу
Громадської ради при
Кіровоградській
облдержадміністрації
Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського
суспільства, які відбудуться 08 квітня 2017 року, візьме уповноважений
представник ________________________ (повна назва організації, прізвище, ім’я,
по-батькові та посада в організації).
Зважаючи, на те, що _______________ має намір висувати свого
представника як кандидата на членство в Громадській раді при
облдержадміністрації, просимо включити (П.І.Б. уповноваженого представника)
до списку кандидатів на членство.
Повна назва ІГС (організації, спілки, тощо) не заперечує проти
оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах з
формування складу Громадської ради.
До заяви додаються:
1. 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;
2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця
роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
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3. копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського сус пільства
щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
4. інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як
володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним
представника на обробку його персональних даних;
5. інформація
суспільства;

про

результати діяльності інституту громадянського

6. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону.
7. електронна версія документів, зазначених у п.2,5.
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

Підпис

М.П. (за наявності)
Додаток 2
Зразок витягу з протоколу засідання правління
(ради, зборів тощо) інституту громадянського суспільства
Витяг із протоколу
засідання ___________________

______________________

(назва керівного органу організації )
«____» _________ 2017 року

(повна назва організації)
№___

Присутні: _________________________________________________ .
Порядок денний: Про участь представника організації в установчих зборах з
формування нового складу Громадської ради при Кіровоградські
облдержадміністрації.
Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з формування нового складу
Громадської ради при Кіровоградській облдержадміністрації ________________ .
2. Підготувати та подати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Термін: до 10 березня 2017 року.
Головуючий ________________
Секретар

________________
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Додаток 3
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з формування нового складу
Громадської ради при Кіровоградській облдержадміністрації
ІВАНЕНКО Ольга Володимирівна
Працює Голова правління Кіровоградської обласної громадської
організації __________________ (назва)
Громадянство громадянка України
Число, місяць і рік народження 03.09.1967 р.
Місце народження Україна, м. Кропивницький
Освіта закінчена вища‚ Кіровоградський державний
університет імені В.Винниченка, 1989 рік, вчитель математики.
Науковий ступінь, вчене звання

педагогічний

не має

Володіння мовами українська, російська
Нагороди, почесні звання не має
Досвід роботи у виборних органах депутат Кіровоградської районної ради
(роки).
Тр удов а д ія ль н іст ь
З 10.1989 до 09.1999 вчитель математики середньої школи № 5, м.
Кропивницький
З 09.1999 до 02.2000 тимчасово не працювала
З 02.2000 до т. ч. голова правління _______________________________
(назва організації).
Д од атко в а

інформ ація

Членство в ІГС:
Контактна інформація: __________________________________________
телефони, електронна адреса

місце

проживання,

контактні

7

Додаток 4
Зразок інформації про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом останніх двох років
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності _______________________________________
(назва ІГС)
протягом 2016 року
1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дані про легалізацію ІГС.
4. Адреса, контакти.
5. Мета та напрями діяльності.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.
7. 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).
Посада уповноваженої особи

Підпис

Ініціали, Прізвище

М.П. (за наявності)
Додаток 5
Зразок
заяви про згоду кандидата у члени Громадської ради при
облдержадміністрації на обробку персональних даних
Я, _____(П.І.Б. повністю)___________, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних», надаю згоду управлінню комунікацій з
громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації на збір та обробку моїх
персональних даних (місце проживання, автобіографічні відомості, номери
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контактних телефонів та електронної пошти) з метою забезпечення реалізації
відносин адміністративно-правових та у сфері управління людськими ресурсами.
Надаю дозвіл на оприлюднення таких моїх персональних даних (вичерпний
перелік):
- прізвище, ім’я, по батькові;
- посада у інституті громадянського суспільства, від якого делегований(а) до
складу Громадської ради при Кіровоградській облдержадміністрації;
- номери контактних телефонів та адреси електронної пошти.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший
термін відповідальній особі уточнену інформацію для внесення моїх нових
особистих даних до бази персональних даних.
Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази
персональних даних отримав, із правами, які я маю відповідно до змісту ст.8
Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
Дата

________________
(підпис)

Відповідальна особа ___________________________

П.І.Б.

