ПРОТОКОЛ № 1
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування
нового складу громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації.
зал засідань райдержадміністрації

04.03.2020 року

ПРИСУТНІ:
Члени ініціативної групи:
БАГАРА
головний спеціаліст з правової роботи апарату
Юлія Миколаївна
райдержадміністрації
БОДНАРЮК
Руслана Юріївна

керівник апарату райдержадміністрації

ГАЛАС
Володимир Іванович

член асоціації „Суб’єктів підприємницької діяльності
Закарпатської області „Перспектива” (за згодою)

ТРЕТИННИК
Михайло Юрійович

голова Ужгородської районної ради ветеранів України
(за згодою)

ШЛЯХТА
Ольга Василівна

головний спеціаліст відділу управління персоналом та
організаційної роботи апарату райдержадміністрації

ШТЕФАНЕЦЬ
Тиберій Йосифович

голова громадської організації „Союз Чорнобиль
України” в Ужгородському районі (за згодою)

Порядок денний:
1.Розподіл функціональних обов’язків між членами ініціативної групи.
2. Вивчення положень постанови Кабінету Міністрів України від 03
листопада 2010 року№996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики»
та визначення орієнтовних дат
інформування, прийому документів та проведення установчих зборів для
формування складу Громадської ради.
СЛУХАЛИ І: Про розподіл функціональних обов’язків між членами
ініціативної групи.
ВИСТУПИЛИ:
Шляхта О. - про основні регламентуючі документи діяльності ініціативної
групи, яка поінформувала, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи
протокол засідання Громадської ради при Ужгородській районній державній
адміністрації від 23 лютого 2020 року, з метою формування складу Громадської
ради при Ужгородській райдержадміністрації, головою райдержадміністрації
прийняте розпорядження №84 від 28 лютого 2020 року «Про ініціативну групу
з підготовки установчих зборів із утворення
Громадської ради при
Ужгородській райдержадміністрації». Даним розпорядженням затверджено

склад ініціативної групи. Як вимагає постанова КМУ №996 склад ініціативної
групи сформовано на паритетних засадах 3 чоловік – представники інститутів
громадянського суспільства і 3 чоловік - представники органу виконавчої
влади при якому формується Громадська рада.
Боднарюк Р.- про обрання голови та секретаря ініціативної групи, яка
запропонувала обрати головою ініціативної групи Третинника Михайла
Юрійовича та секретарем ініціативної групи Шляхту Ольгу Василівну.
ВИРІШИЛИ:
1. Обрати головою ініціативної групи Третинника Михайла Юріййовича.
Підсумки голосування:
За -5, проти-0, утримались-1
2. Обрати секретарем ініціативної групи Шляхту Ольгу Василівну
Підсумки голосування:
За -5, проти-0, утримались-1
СЛУХАЛИ ІІ: Вивчення положень постанови Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року№996 Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики та визначення орієнтовних дат
інформування, прийому документів та проведення установчих зборів для
формування складу громадської ради.
ВИСТУПИЛИ:
Боднарюк Р., яка зазначила, що для ефективної підготовки до проведення
установчих зборів, з формування складу громадської ради необхідно детально
вивчити постанову КМУ №996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики», у якій є багато суттєвих змін.
Особливу увагу звернути на Типове положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації,
зокрема пункти, що стосуються діяльності та повноважень ініціативної групи.
Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є
правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів
ініціативної групи.
Ініціативна група повинна підготувати текст повідомлення про спосіб
формування складу громадської ради та її кількісний склад, а орган виконавчої
влади, тобто райдержадміністрація, не пізніше ніж за 45 календарних днів до
проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в
обов’язковому порядку оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті та будьяким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської
ради та її кількісний склад.
Багара Ю. звернула увагу, що до повноважень ініціативної групи
віднесено прийняття рішення про кількісний склад майбутньої Громадської
ради. Постанова обмежує кількість до 35 осіб. Щодо кількісного складу
Громадської ради при райдержадміністрації необхідно проаналізувати
доцільність такої кількості, адже у районі не так багато інститутів
громадянського суспільства, які активно працюють, тому внесла пропозицію
визначити склад Громадської ради при райдержадміністрації – 11 чоловік, та

запропонувала визначити орієнтовну дату проведення установчих зборів - 29
квітня 2020 року.
ВИРІШИЛИ:
1. Визначити орієнтовну дату проведення установчих зборів Громадської
ради при Ужгородської райдержадміністрації - 29 квітня 2020 року о 10.00 в
залі засідань райдержадміністрації.
Підсумки голосування:
За -6, проти-0, утримались-0
2. Визначити кількісний склад громадської ради при райдержадміністрації
– 11 членів.
Підсумки голосування:
За -6, проти-0, утримались-0
3.Затвердити текст повідомлення про спосіб формування складу
громадської ради та її кількісний склад та оприлюднити його на офіційному веб
сайті райдержадміністрації.
Підсумки голосування:
За -6, проти-0, утримались-0
4. Завершити прийом заяв від інститутів громадянського суспільства на
участь в установчих зборах 30 березня 2020 року включно.
Підсумки голосування:
За -6, проти-0, утримались-0
5. Оприлюднити на офіційному веб сайті райдержадміністрації не пізніше
22 квітня 2020 року:
- списки кандидатів до складу громадської ради;
- списки представників інститутів громадянського суспільства, яким
відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;
- уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.
Підсумки голосування:
За -6, проти-0, утримались-0.

Голова ініціативної групи
Секретар

Михайло ТРЕТИННИК
Ольга ШЛЯХТА

