
Повідомлення  

про спосіб формування нового складу громадської ради при 

Чугуївській районній державній адміністрації  
  

Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування нового 

складу громадської ради при Чугуївській районній державній адміністрації 

запрошує представників інститутів громадянського суспільства (ІГС) 

(громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, 

професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх 

об’єднань, засобів масової інформації), які зареєстровані в установленому 

законодавством порядку і провадять діяльність на території Чугуївського 

району, взяти участь в установчих зборах з формування нового складу 

громадської ради при Чугуївській районній державній адміністрації.   

Установчі збори відбудуться 21 січня 2022 року.   

Місце проведення установчих зборів: м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29, 

Чугуївська районна державна адміністрація, зал засідань.  

  

Вимоги до інститутів громадянського суспільства  та кандидатів, яких 

вони делегують  до складу громадської ради  
  

До складу громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які не 

менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування 

складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, 

реалізують проєкти тощо на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці.  

До складу громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які є 

фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної 

освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про 

участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення 

цього повідомлення.  

ІГС 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. Пов’язані 

ІГС (два і більше ІГС мають одного і того ж керівника чи спільних членів 

керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу 

однієї громадської ради.  

Не можуть бути обрані до складу громадської ради представники ІГС, 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 органів місцевого 

самоврядування.  

 

  



Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою 

для участі в установчих зборах  
  

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, 

складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу 

ІГС.  

До заяви додаються: 

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, 

рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який 

одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; 

2) заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних», підписана ним особисто; 

3) біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, 

громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, 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 ІГС (проведені заходи, дослідження, 

надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, 

подання Чугуївській районній державній адміністрації 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 цього повідомлення; 

5) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, 

номер контактного телефону; 

6) мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться 

мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у ній; 

7) фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний 

вебсайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності).  

  

Строки та умови подання документів  
  

Заяви ІГС та делегованого ним представника подаються у паперовому або 

електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді на 

адресу m.com@ukr.net.  

Делегований представник ІГС може подати до ініціативної групи копії 

документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за 

наявності).  

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується 21 грудня 

2021 року.  

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несе 

ІГС та його представник, делегований для участі в установчих зборах.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


  

Відповідальна особа: Отченашко Марина Анатоліївна – член ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської 

ради при Чугуївській районній державній адміністрації, телефон (05746) 62-702.  

  


