
Ініціативна група запрошує інститути громадянського суспільства до 

участі у формуванні нового складу громадської ради при 

облдержадміністрації! 

 

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при 

облдержадміністрації планується провести 21 вересня 2019 року у 

м. Краматорську (більш детальну інформацію про час і місце проведення буде 

повідомлено додатково). 

До складу громадської ради при облдержадміністрації 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. 

До складу громадської ради при облдержадміністрації можуть бути обрані 

представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести 

місяців проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти 

тощо на території Донецької області. 

Також, до складу громадської ради можуть бути обрані представники 

інститутів громадянського суспільства, 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. 

Для участі в установчих зборах: 

Інститутом громадянського суспільства подається до ініціативної групи 

заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного 

органу інституту громадянського суспільства (зразок заяви – додаток).  

До заяви в обов’язковому порядку додаються: 

- прийняте у порядку, встановленому установчими документами 

інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в 

установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу 

громадської ради; 

- заява делегованого представника інституту громадянського суспільства 

з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних», підписана ним особисто; 

- біографічна довідка делегованого представника інституту 

громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, 

числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, 

посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність 

наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації 

(поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності); 
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- відомості про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані 

проекти, виконані програми, друковані видання, подання облдержадміністрації 

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 облдержадміністрацією повідомлення про 

формування складу громадської ради; 

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 

громадянського суспільства, номер контактного телефону; 

- мотиваційний лист делегованого представника інституту 

громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу 

громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді; 

- фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, 

а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, 

сторінки у соціальних мережах (за наявності). 

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним 

представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші 

документи надсилаються в електронному вигляді. 

Делегований представник інституту громадянського суспільства може 

подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та 

професійний рівень, досвід роботи (за наявності). 

Прийняття заяв для участі в установчих зборів та доданих до них 

документів завершується 22 серпня 2019 року. 

Прийом заяв для участі в установчих зборах для формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації буде здійснюватися в приміщенні 

облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 

Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації  

(Пн-Чт з 9.00 до 18.00, Пт з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 13.48),  

e-mail: grdonoda2017@gmail.com. 

Під час проведення установчих зборів з числа учасників буде обрано 

кількісний склад громадської ради при Донецькій облдержадміністрації (не 

більше 35 осіб). 

Довідки та консультації за телефонами: 

Степанова Ірина Юріївна (тел. 0952526624); 

Сергієнко Володимир Олександрович (тел. 0995081631); 

Якушев Дмитро Володимирович (тел. 0994707835). 
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ДОДАТОК 

Бланк інституту громадянського суспільства 
 

Ініціативній групі з формування нового 

складу громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації 
 

Заява 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського 

суспільства для формування нового складу громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації візьме уповноважений представник 

_________________________________________________________________________ 

(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) 

Додатки: 

- прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту 

громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах 

або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є 

кандидатом на обрання до складу громадської ради; 

- заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з 

наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних», підписана ним особисто; 

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського 

суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця 

народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського 

суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або 

громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, 

адреси електронної пошти (за наявності); 

- відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

(проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані 

програми, друковані видання, подання облдержадміністрації 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 облдержадміністрацією повідомлення про формування складу 

громадської ради; 

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту 

громадянського суспільства, номер контактного телефону; 

- мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського 

суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та 

бачення щодо роботи у такій раді; 

- фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а 

також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, 

сторінки у соціальних мережах (за наявності). 

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                              Ініціали, прізвище 

Місце для печатки  (за наявності)  
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Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС 

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради 

 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Число, місяць і рік 

народження  

 

Посада, місце роботи  

Освіта  

Науковий ступінь, вчене 

звання 

 

Нагороди, почесні звання   

Посади в інститутах 

громадянського суспільства 

 

Членство в ІГС   

Досвід громадської 

діяльності 

 

Особисті досягнення в ІГС  

 

 

Контактна інформація  

 

Напрямок та мотивація роботи у громадській раді 

 

 

 

Уповноважений представник ІГС                      Підпис             Ініціали, прізвище 

 

Дата «__»____________ 2019 року 
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БЛАНК 

інституту громадянського суспільства 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

(далі - ІГС) 

 

1. Назва ІГС 

2. Скорочена назва ІГС.  

3. Дані про легалізацію ІГС. 

4. Адреса, контакти. 

5. Мета та напрями діяльності. 

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах 

виконавчої влади. 

7. Відомості про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані 

проекти, виконані програми, друковані видання, подання облдержадміністрації 

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 облдержадміністрацією 

повідомлення про формування складу громадської ради 

 

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                       Ініціали, прізвище 

Місце для печатки  (за наявності)  
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Згода на обробку та оприлюднення персональних даних 

 

Ініціативній групі з формування 

нового складу громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації 

 

 

Я, ____________________________________________________________, 

(прізвище, ім`я, по батькові особи, яку делегує ІГС) 

даю згоду на обробку та оприлюднення моїх персональних даних, наданих у 

документах для участі в установчих зборах з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації. 

 

 

Уповноважений представник ІГС                      Підпис              Ініціали, прізвище 

 

Дата «__»____________ 2019 року 

 

 


