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ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування
Громадської ради при виконавчому комітеті Боярської міської
ради
Установчі збори з формування Громадської ради при виконавчому
комітеті Боярської міської ради відбудуться 10 липня 2016 року
о 17:00 в актовій залі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.»
(вул. Сєдова, 7).
Громадська рада при виконавчому комітеті Боярської міської
ради є тимчасовим колегіальним виборним консультативнодорадчим органом, створеним 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 та реалізації
державної політики на підставі Постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 року номер 996 та Розпорядження
міського голови від 12 травня 2016 року «Про створення
ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участі
інститутів громадянського суспільства».
Ініціативна група з підготовки установчих зборів Громадської
ради
при виконавчому комітеті Боярської міської ради
Кочкова Т. П. заступник міського голови;
Суслова О. Ю. ГО «Рада Волонтерів»;
Скачко Г. М. ГО «Група Патріот»;

Гаврилюк Р. С. ГО «Громадянська позиція боярчан»;
Яровий В. М. ГО «ОСББ «Зоряний»;
Голик Н. Л. ГО «Боярська Самооборона»;
Шевченко І. В. ГО «Учасники АТО Києво-Святошинського району»
Скорба В. Л. ГО «Українська ліга розвитку паліативної та
хоспісної допомоги»;
Скорба І. М. ГО «Українська жіноча місія»;
Антонюк Ю. С. Боярська релігійна громада «Світло життя»;
Кириленко М. І. ГО «Центр розвитку громад»;
Гук Н. В. ГО «Спортивна громада»;
Жигінас Д. С. ГО «ВелоБоярка»;
Коцар І. В. ГО «Контактер».
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. Інститут
громадянського суспільства для участі в установчих зборах
делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на
обрання до складу Громадської ради.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах запрошуються: представники
громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних
спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій
роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших
непідприємницьких товариств та установ, легалізованих
відповідно до законодавства України, які подали документи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається
заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.
Перелік документів, які додаються до заяви:
– 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;
– біографічна довідка делегованого представника інституту
громадського суспільства із зазначенням його прізвища, імені,

по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті
громадського суспільства, контактної інформації;
– копії документів, що підтверджують легалізацію інституту
громадянського суспільства;
– інформація про отримання інститутом громадянського
суспільства, як власника бази персональних даних його членів
згоди делегованого ним представника на обробку його
персональних даних;
– інформація про результати діяльності інституту
громадянського суспільства (відомості про проведені заходи,
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання,
подання інститутом громадського суспільства письмових
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування,
реалізації державної політики у сфері міського господарства та
інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня
подання заяви (у разі, коли інститут громадянського
суспільства працює менше року за період діяльності);
– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного
телефону.
Додатково інформуємо, що документи повинні бути подані в
паперовому або електронному вигляді, завірені особистим
підписом (за наявності – печаткою) та відскановані не пізніше
ніж до 10 червня 2016 року включно.
Контактні дані для подання документів:
e-mail: initialgroupgr@gmail.com
Тел.: (067) 540-00-22, голова ініціативної групи Яровий Віктор
Миколайович;
(068) 678-40-08, секретар ініціативної групи Скачко Ганна
Миколаївна.
У приміщенні Боярської міської ради (вул. Білогородська, 13)
буде відбуватися прийом документів від інститутів
громадянського суспільства до установчих зборів Громадської
ради:
01.06.2016 р. з 16:00 до 18:00

03.06.2016 р. з 16:00 до 18:00
07.06.2016 р. з 15:00 до 18:00
10.06.2016 р. з 15:00 до 18:00
Нагадуємо, що 10 червня 2016 р. – останній день прийому
документів.
Тел. для довідок: (067) 540-00-22 Яровий В. М.
За цим посиланням ви знайдете зразки документів, що подаються
до участі в установчих зборах Громадської ради

