
ПОВІДОМЛЕННЯ
 ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

з формування нового складу Громадської ради 
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького

Відповідно  до  Положення  «Про  Громадську  раду  при  виконавчому
комітеті  Кіровоградської  міської  ради»,  затвердженого рішенням виконавчого
комітету  Кіровоградської  міської  ради  №  584  від  08  листопада  2016  року,
рішенням  правління  Громадської  ради  при  виконавчому  комітеті  міста
Кропивницького створена ініціативна група з підготовки установчих зборів за
участю інститутів громадянського суспільства у складі:

1.  Величко  Олександир  Григорович –  голова  Громадської  ради  при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.
2.  Запорожан Сергій Віталійович – начальник відділу з питань внутрішньої
політики.
3.  Горбенко  Оксана  Анатоліївна –  головний  спеціаліст  відділу  з  питань
внутрішньої політики.
4. Лузан Леонід Миколайович – перший заступник голови Громадської ради.
5. Суліма Алла Володимирівна – секретар Громадської ради.
6. Шубіна Людмила Володимирівна – член правління Громадської ради.
7. Тарасов Олександр Миколайович - член правління Громадської ради.
8. Погасій Ігор Петрович – член правління Громадської ради.
9. Колпак Інеса Леонідівна — член правління Громадської ради.
10. Харламова Людмила Вікторівна — член правління Громадської ради.
11. Чернійчук Василь Володимирович — член правління Громадської ради.
12. Козуб Ігор Борисович — член правління Громадської ради.
13. Кернасюк Сергій Валентинович — член Громадської ради.

Установчі  збори  з  формування  нового  складу  Громадської  ради  при
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького відбудуться 12 квітня
2018  року  в  приміщенні  Міської  ради  міста  Кропивницького  (вул.  Велика
Перспективна, 41, аудиторія 426, актова зала міської ради).

Початок зборів — о 14.00 год.

Початок реєстрації — о 13.00 год

Прийом документів проводиться в кабінеті 317 (ІІІ поверх)  Міської ради міста
Кропивницького з 21 лютого по 12 березня 2018 року включно (крім вихідних
та святкових днів) з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00).

Відповідальна особа — Горбенко Оксана Анатоліївна -  головний спеціаліст
відділу з питань внутрішньої політики Міської ради міста Кропивницького,
тел. 0522-24-08-85, evk2007@ukr.net



До складу Громадської  ради можуть бути обрані  представники громадських,
релігійних,  благодійних  організацій,  професійних  спілок  та  їх  об’єднань,  творчих
спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації,
органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ
(далі  –  інститутів  громадянського  суспільства),  легалізованих  відповідно  до
законодавства  України,  діяльність  яких  поширюється  на  територію  міста
Кропивницького.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається:

1) заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного
органу інституту громадянського суспільства.
          
До заяви додаються:

2)  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  (витяг  з  протоколу  засідання  правління  (ради,
зборів тощо) інституту громадянського суспільства);

3)  біографічна  довідка  делегованого  представника  інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища,  імені,  по батькові,
посади,  місця  роботи,  посади  в  інституті  громадянського  суспільства,
контактної інформації;

4)  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;

5) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як
володільцем  бази  персональних  даних  його  членів  згоди  делегованого  ним
представника на обробку його персональних даних;

6)  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);

7)  відомості  про  місцезнаходження  та  адресу  електронної  пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.



За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв
для участі  у  них припиняється.  На підставі  поданих заяв  ініціативна група
складає список учасників установчих зборів,  кандидатур до нового складу
громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів
оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни
місця  проведення  установчих  зборів,  орган  повідомляє  про  це  на  своєму
офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.


