До уваги представників громадських організацій!
9 лютого 2017 року відповідно до розпорядження міського голови від
27.01.2017 №23-ОД відбулося засідання ініціативної групи з підготовки
установчих зборів для формування нового складу громадської ради при
виконавчому комітеті Конотопської міської ради. Було обговорено наступні
питання : обрання голови ініціативної групи, організація установчих зборів,
терміни подачі документів інститутами громадського суспільства для участі у
формуванні нового складу громадської ради, розглянуто зміни до постанови
КМУ №996 від 3 листопада 2010 року. Бугару О.Д. обрано головою ініціативної
групи, Євдоченка М.С. - відповідального за ведення протоколів засідань групи.
Також відповідно до постанови КМУ №996 від 3 листопада 2010 року
погоджено терміни щодо прийняття заяв для участі в установчих зборах та дату
проведення уставних зборів:
- з 10.02.2017 по 27.02.2017 - термін подачі заяв для участі в уставних
зборах.

Документи, що подаються для участі в установчих зборах відповідно до
ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у
мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою
КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами):
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи
подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- 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
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;
- 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;
- інформація про отримання інститутом громадянського
суспільства як володільцем 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
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);
- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за
30 календарних днів до їх проведення.
За детальною інформацією звертайтеся : каб.414 тел.66430

