
ПОВІДОМЛЕННЯ 
 ініціативної групи з підготовки установчих зборів

 Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького (2020-2022 рр.) про спосіб формування

громадської ради та її кількісний склад

Установчі збори Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького (2020-2022 рр.) заплановані на 30 липня 2020 року. 

Початок зборів о 14.00.
Початок реєстрації учасників зборів о 13.00.
Місце  проведення:  Міська  рада  міста  Кропивницького  (вул.  Велика

Перспективна, 41), кім. 426.

Склад  Громадської  ради  формується  на  установчих  зборах  шляхом
рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах
та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. 

Кількісний склад Громадської ради не може становити більш як 35 осіб.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

До  складу  громадської  ради  можуть  бути  обрані  представники
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),  які  зареєстровані  в  установленому порядку та  не  менше шести
місяців  до  дати  оприлюднення  повідомлення  про  формування  складу
громадської ради діють на території міста Кропивницького та селища міського
типу  Нове,  проводять  заходи,  дослідження,  надають  послуги,  реалізують
проєкти тощо.

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.

До  складу  Громадської  ради  не  можуть  бути  обрані  представники
інститутів громадянського суспільства,  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 місцевого самоврядування.
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Для  участі  в  установчих  зборах  необхідно  подати  заяву,  складену
відповідно до затвердженого ініціативною групою зразка (додаток 1 до рішення
ініціативної  групи  з  підготовки установчих  зборів  Громадської  ради  при
Виконавчому комітеті  Міської  ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.)  від
04  червня  2020  року  (протокол  №  1)),  підписану  уповноваженою  особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) 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  (додаток  2 до  рішення  ініціативної  групи  з  підготовки
установчих  зборів  Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста Кропивницького (2020-2022 рр.) від 04 червня 2020 року (протокол № 1);

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства  із  зазначенням  його  прізвища,  імені,  по  батькові,  посади,  місця
роботи,  посади  в  інституті  громадянського  суспільства,  контактної  інформації
(додаток  3 до  рішення  ініціативної  групи  з  підготовки установчих  зборів
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького
(2020-2022 рр.) від 04 червня 2020 року (протокол № 1);

3) 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;

4) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з
наданням  згоди на обробку персональних даних  відповідно до  Закону України
“Про  захист  персональних  даних”,  підписана  ним  особисто  (додаток  4 до
рішення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при
Виконавчому комітеті  Міської  ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.)  від
04 червня 2020 року (протокол № 1);

5)  інформація  про  результати  діяльності  інституту  громадянського
суспільства  протягом  І  півріччя  2020  року  та  фінансовий  звіт  за  2019  рік
(додаток  5 до  рішення  ініціативної  групи  з  підготовки установчих  зборів
Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького
(2020-2022 рр.) від 04 червня 2020 року (протокол № 1);

6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону;

7) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського
суспільства,  в  якому наводяться  мотиви бути  обраним  до  складу  громадської
ради та бачення щодо роботи у такій раді;

8) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;

9) посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства,
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сторінки у соціальних мережах (за наявності).

 Зразки  документів для  участі  в  установчих  зборах  оприлюднено  на
офіційному  вебсайті  Міської  ради  міста  Кропивницького:  “Громадянам”-
“Громадська рада”-“Установчі збори-2020”-“Документи для участі”.

Прийом документів проводиться з 12 по 30 червня 2020 року. Їх реєстрація
буде здійснюватися з 9.00 до 11.00 та з 14.00 до 16.00 у робочі дні. 

Останній  термін  подання  документів  —  30  червня  2020  року,  16.00.
Документи, що надійдуть пізніше, — реєструватися не будуть.

Документи надсилати в електронному вигляді  (скан-копії в форматі PDF
усіх  документів,  а  також  для  оприлюднення  на  сайті:  фото  в  електронному
вигляді, документи п. 2, 5 (крім фінансового звіту), 6, 7, 9 — в форматі Word) на
електронну адресу відділу з питань внутрішньої політики: vvp@krmr.gov.ua.  

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів  Громадської ради
при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.)
затверджений  рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького від 26 травня 2020 року № 234. 

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна 

- начальник  відділу  з  питань  внутрішньої
політики

ДУДНІК
Інга Вячеславівна

- виконавчий  директор  громадської
організації “Територія успіху”

КОЗУБ
Ігор Борисович 

- заступник  голови  Громадської  ради  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького

КРАСНОКУТСЬКИЙ
Олег Володимирович

- директор Кропивницького міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЛУЗАН
Леонід Миколайович

- голова Громадської ради при Виконавчому
комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького

СТЕШЕНКО
Світлана Олександрівна

- головний  спеціаліст  відділу  з  питань
внутрішньої політики

ТАРАСОВ
Олександр Миколайович

- заступник  голови  Громадської  ради  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького

ШЕРШНЮК
Артем Анатолійович 

- начальник  відділу  правового  забезпечення
юридичного управління 

Відповідальна  особа  за  прийом  та  реєстрацію  документів  —  Стешенко
Світлана  Олександрівна,  головний  спеціаліст  відділу  з  питань  внутрішньої
політики Міської ради міста Кропивницького. 

Телефон для довідок: (0522) 35 83 73
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