УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 14.04.2011 року № 99
Про утворення громадської
ради

З метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням
проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними
справами, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
03.11.10 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», а також на виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 16.12.10 року № 403 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:
1. Утворити громадську раду при районній державній адміністрації та
затвердити її персональний склад згідно з додатком № 1.
2. Затвердити Положення про громадську раду (додаток № 2).
3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови
районної державної адміністрації від 15.11.2004 року № 268 «Про утворення
громадської ради», від 02.11.2006 року № 304 «Про внесення змін до
розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.11.2004 року
№ 268 «Про утворення громадської ради» та від 18.06.2008 року № 208 «Про
внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від
15.11.2004 року № 268 «Про утворення громадської ради».
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Перший заступник голови районної
державної адміністрації

Г.В. Мельник

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 14.04.2011 року № 99

СКЛАД
громадської ради при Олевській районній
державній адміністрації
Риндич
Людмила Василівна

- член громадської організації «Агенція
розвитку громади міста Олевськ» (за згодою),
голова громадської ради

Ничипорчук
Надія Тимофіївна

- голова районної ради ветеранів війни і
праці (за згодою),
заступник голови громадської ради

Рудницька
Аліна Йосипівна

- завідувачка сектором зв’язків із ЗМІ та
громадськістю апарату
райдержадміністрації,
секретар громадської ради

Члени ради:
Жавіно
Валерій Іванович

- голова районної організації Товариства
Сприяння Обороні України (за згодою)

Заруба
Тамара Валентинівна

- голова районної ради жінок
(за згодою)

Лопуга
Альона Миколаївна

- член громадської організація Всеукраїнського
союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей»
(за згодою)

Макарчук
Микола Володимирович

- голова районної організації «Всеукраїнська
спілка радянських офіцерів» (за згодою)

Мороз
Ніна Миколаївна

- голова жіночого народно-демократичного
об’єднання «Дія» (за згодою)

Терновий
Іван Олександрович

- голова профспілки працівників освіти
(за згодою)

Тимощук
Анатолій Іванович

- голова районної спілки ветеранів афганської
війни (за згодою)

Химич
Олександр Васильович

- голова районної організації Всеукраїнського
фізкультурно-спортивного товариства «Колос»
(за згодою)

Хлань
Андрій Олександрович

- перший секретар районного комітету
Ленінської Комуністичної спілки молоді
України (за згодою)

Черних
Галина Григорівна

- редактор районної газети «Зорі над Убортю»
(за згодою)

Шавула
Тарас Петрович

- голова РК профспілки медичних працівників
(за згодою)

Шимко
Володимир Опанасович

- голова районної організації профспілки
працівників культури (за згодою)

Заступник голови
райдержадміністрації

О.С. Ковальчук

Додаток 2
до розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 14.04.2011 року № 99

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Олевській районній
державній адміністрації
1. Громадська рада при Олевській районній державній адміністрації (далі
– Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно
– дорадчим органом , утвореним для забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за
діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час
формування державної політики.
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України,
Законами України, указами Президента України і постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови обласної та
районної адміністрації, а також Положенням про громадську раду,
розробленим на основі цього Типового положення.
Положення про громадську раду погоджується з органом виконавчої влади,
при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.
3. Основними завданнями громадської ради є:
- представлення інтересів громадськості у співпраці з районною
державною адміністрацією;
виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття
документів районною державною адміністрацією з питань, визначених
Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики (далі – Порядком), а також здійснення
моніторингу виконання зазначених документів;
- забезпечення співпраці з районною державною адміністрацією щодо
організації та проведення публічних громадських обговорень з основних
напрямків діяльності;
- опрацювання та узагальнення даних щодо проведення консультацій з
громадськістю, узгодження пропозицій для передачі районній державній
адміністрації;
- організація проведення громадського обговорення нормативно-правових
актів.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники
громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх
об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних
4.

ЗМІ та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих
відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського
суспільства).
5. Для виконання своїх завдань громадська рада має право:
- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади ,
органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення
діяльності ради;
- надавати районній державній адміністрації пропозиції з питань
віднесених до компетенції громадської ради;
- запрошувати для участі в своїх засіданнях керівників та фахівців
районної державної адміністрації, а також підпорядкованих їй органів
виконавчої влади;
- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети тощо)
відповідно до головних напрямів діяльності, залучаючи до участі в їх роботі
спеціалістів районної державної адміністрації та установ (за погодженням з їх
керівництвом);
- рішення громадської ради, що прийняті у межах її компетенції надаються
керівництву районної державної адміністрації для врахування під час
прийняття відповідних документів.
6. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом
рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про
бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами
громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
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.
7. Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну
групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського
суспільства.
Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60
календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну
робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу
ради.
До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять
представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є
членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється
громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів
орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
та в інший прийнятий спосіб підготовлене ініціативною групою 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 заява у
довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу
інституту громадянського суспільства.
8. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу
установчих зборів.
9. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на
її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів
ради шляхом рейтингового голосування.
Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову
особу органу державної влади.
Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за
рішенням громадської ради уразі припинення його членства у раді, а також
виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.
10. Голова громадської ради:
- керує діяльністю громадської ради;
- організовує підготовку та скликає засідання громадської ради;
- підписує документи від імені громадської ради;
- представляє громадську раду у взаємовідносинах з органом виконавчої
влади, в тому числі бере участь у засіданнях колегії органу виконавчої влади з
правом дорадчого голосу.
11. Члени громадської ради:
- обираються терміном на 2 роки та затверджуються керівником органу
виконавчої влади;
- припинення членства у громадській раді здійснюється на черговому
засіданні за рішенням громадської ради після розгляду справи у зв’язку з
фактом бездіяльності або за письмовим зверненням члена громадської ради.
12. Порядок обрання членів громадської ради:
12.1. Раз на два роки відповідна громадська рада оприлюднює своє
рішення про скликання зборів, у якому обов’язково зазначається дата
проведення та склад оргкомітету.
12.2. У складі оргкомітету можуть бути представники органів місцевого
самоврядування, засобів масової інформації, об’єднань громадян, основні
напрямки діяльності яких відповідають напрямкам діяльності районної

державної адміністрації.
12.3. Члени оргкомітету обирають персональний склад громадської ради
шляхом відкритого голосування з висунутих по одному кандидату від
організації.
12.4. Члени громадської ради шляхом відкритого голосування обирають
голову ради терміном на два роки.
12.5. Під час свого першого засідання громадська рада обирає заступника
(заступників) голови та визначає свою внутрішню структуру, відповідно до
напрямків роботи районної державної адміністрації.
13. Організація та забезпечення діяльності громадської ради:
13.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які
скликаються головою відповідно до річного робочого плану, але не рідше
одного разу на квартал.
13.2. Засіданням громадської ради керує голова або за його дорученням
заступник голови громадської ради.
13.3. Рішення, прийняте на засіданні громадської ради, набуває чинності,
якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу
громадської ради.
13.4. Рішення громадської ради оформляються протоколом та подаються
керівництву районної державної адміністрації для прийняття відповідного
документа.
13.5. Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби
масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх
виконання.

Заступник голови
райдержадміністрації

О.С. Ковальчук

