Повідомлення ініціативної групи
з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації
До уваги представників інститутів громадянського суспільства!
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24
квітня 2019 року № 353) з метою забезпечення участі громадян в управлінні
державними справами, налагодження ефективної взаємодії Деснянської
райдержадміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства,
ініціативна група з підготовки установчих зборів повідомляє про формування
нового складу Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві
державній адміністрації.
Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних
організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій,
організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі ‒
інститути громадянського суспільства ‒ ІГС), які зареєстровані в
установленому порядку, взяти участь в установчих зборах з формування нового
складу Громадської ради при Деснянській районній в місті Києві державній
адміністрації (далі ‒ Установчі збори).
Інформація про проведення Установчих зборів
Дата: 01.07.2021
Місце проведення: актова зала Київського міського медичного коледжу (м.
Київ, вул. Братиславська, 5).
Початок зборів о 15.00, початок реєстрації о 14.00 (при собі мати документ, що
засвідчує особу ‒ паспорт).
До складу громадської ради при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.
Києві та Севастополі держадміністрації можуть бути обрані представники
інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати
оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу
громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують
проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
(на території міста Києва).

Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена
у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу
інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
1.
прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту
громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих
зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який
одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
2.
заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з
наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
3.
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця,
року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в
інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність
наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної
інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за
наявності);
4.
відомості про результати діяльності інституту громадянського
суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані
проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу
виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань
формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері
та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності)
тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої
влади повідомлення про формування складу громадської ради;
5.
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону;
6.
мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського
суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської
ради та бачення щодо роботи у такій раді;
7.
фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а
також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства,
сторінки у соціальних мережах (за наявності).

8.
інформацію про інститут громадянського суспільства у вигляді
Виписки/Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (рекомендовано ініціативною групою –
Протокол № 2).
Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника
подаються у паперовому або електронному сканованому вигляді. Інші
документи надсилаються в електронному вигляді (ig-gr2021@ukr.net).
Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати
до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та
професійний рівень, досвід роботи (за наявності).
Увага!
Прийом документів від представників інститутів громадянського
суспільства здійснює ініціативна група з підготовки установчих зборів з
формування складу Громадської ради при Деснянській районній в місті
Києві державній адміністрації з 17 травня 2021 року за адресою: м. Київ,
просп. Маяковського, 29, каб 439-440.
Години прийому документів у робочі дні: пн-чт з 09:00 до 17:00, пт з 09:00
до 15:30 (обідня перерва з 12:00 до 12.45) Телефон для довідок: 547-42-63.
Відповідальна особа Тадля Ірина Петрівна – начальник відділу з питань
внутрішньої політики, звʼязків з громадськістю та ЗМІ.
Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30
календарних днів до дати їх проведення.
Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший
за ним робочий день.
Завершення прийому документів – 01 червня 2021 року включно.
Увага, важлива інформація:
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної
структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій,
представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або
рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який
одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані
інститути громадянського суспільства (два і більше інститути
громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних
членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників
до складу однієї громадської ради.

