Додаток №2
до протоколу зборів ініціативної
групи №1 від 18.03.2020р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних заходів із підготовки установчих зборів Громадської ради
при Тернопільській облдержадміністрації у відповідності до вимог Типового положення
про громадську раду при обласній державній адміністрації
(п. 8 постанови КМУ №996 від 03.11.2010р.)
№
п/п
1

Вимоги
Примірного положення (п.8)
Для формування складу громадської ради
орган не пізніше ніж за 60 календарних
днів до визначеної дати проведення
установчих зборів утворює ініціативну
групу з їх підготовки за участю інститутів
громадянського суспільства (далі ініціативна група).

2

Персональний склад ініціативної групи
орган оприлюднює на своєму офіційному
веб-сайті протягом п ’яти робочих днів з дня
її утворення.

о

Не пізніше ніж за 45 календарних
днів до проведення установчих зборів
орган в обов'язковому порядку
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті та в інший прийнятний спосіб
підготовлене ініціативною групою та
погоджене з ним повідомлення про дату,
час, місце, порядок проведення
установчих зборів, порядок подання заяв
для участі в установчих зборах, відомості

Зміст заходів ініціаторів створення
громадської ради
Підготувати і провести засідання Правління
Громадської ради для затвердження кількісного і
персонального складу ініціативної робочої групи
із проведення установчих зборів щодо створення
громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації (далі - ініціативна група).
Надати пропозиції органу для затвердження
персонального складу ініціативної групи.
Органу оприлюднити на своєму офіційному вебсайті розпорядження щодо складу ініціативної
групи.

Підготувати і провести організаційне засідання
ініціативної групи з порядком денним:
1. Про вибори голови і секретаря ініціативної
групи.
2. Про затвердження календарного плану роботи
ініціативної групи.
3. Про затвердження тексту повідомлення про
дату, час, місце, порядок проведення
установчих зборів, порядок подання заяв для
участі в установчих зборах, відомості про склад

Термін
виконання
До 09.03.20

Виконавці
Правління
Громадської
ради

До 17.03.20

Тернопільсь
ка ОДА

До 20.03.20

Ініціативна
група

Примітка
Виконано
Вих. ГР
№8 від
05.03.20р.

про склад ініціативної групи та прізвище,
ім’я, електронну адресу та номер телефону
відповідальної особи.
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6

Приймання заяв для участі в установчих
зборах припиняється за ЗО календарних днів
до їх проведення.
У разі виявлення невідповідності
документів, поданих інститутом
громадянського суспільства, встановленим
цим Типовим положенням вимогам
ініціативна група не пізніше ніж за 15
календарних днів до проведення
установчих зборів письмово та в
електронній формі інформує про це
інститут громадянського суспільства з
пропозицією щодо їх усунення протягом
семи календарних днів.
За результатами перевірки документів,
поданих інститутами громадянського
суспільства, на відповідність
встановленим цим Типовим положенням
вимогам ініціативна група складає' за сім
календарних днів до проведення установчих
зборів список кандидатів до складу
громадської ради, які братимуть участь в
установчих зборах, та список
представників інститутів громадянського
суспільства, яким відмовлено в участі в
установчих зборах, із зазначенням підстави
для відмови.

ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну
адресу та номер телефону відповідальної особи.
4. Різне.
Надіслати повідомлення органу щодо порядку
підготовки до установчих зборів із створення
громадської ради при облдержадміністрації для
оприлюднення його на веб-сайті.
Завершити приймання заяв для участі в
установчих зборах від інститутів громадянського
суспільства
Завершити перевірку відповідності документів,
поданих інститутом громадянського суспільства
та забезпечити обробку персональних даних
кандидатів від ІГС на участь в установчих зборах,
встановлених вимогами «Типового положення»,
письмово та в електронній формі і
проінформувати про це інститути
громадянського суспільства з пропозиціями щодо
внесення змін і усунення недоліків.

За результатами перевірки документів, поданих
інститутами громадянського суспільства, скласти
список кандидатів до складу громадської ради,
які братимуть участь в установчих зборах, та
список представників інститутів
громадянського суспільства, яким відмовлено в
участі в установчих зборах, із зазначенням
підстави для відмови.
Провести засідання ініціативної групи з порядком
денним:
1. Про затвердження списку кандидатів
до складу громадської ради, які братимуть
участь в установчих зборах, та списку
представників інститутів громадянського
суспільства, яким відмовлено в участі в
установчих зборах, із зазначенням підстави для
відмови.

До 25.03.20

Ініціативна
група

До 08.04.20

Ініціативна
група

До 23.04.20

Ініціативної
групи

До 01.05.20

Ініціативна
група
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Список кандидатів до складу громадської
ради, які братимуть участь в установчих
зборах, та список представників інститутів
громадянського суспільства, яким
відмовлено в участі в установчих зборах, із
зазначенням підстави для відмови,
інформація про
результати діяльності інститутів
громадянського суспільства за останній
рік, біографічні довідки делегованих ними
представників, а також уточнена
інформація про дату, час та місце
проведення установчих зборів, погоджена з
органом, оприлюднюються не пізніше ніж
за три робочих дні до проведення
установчих зборів на офіційному веб-сайті
органу та в інший прийнятний спосіб.

Підготувати та оприлюднити на офіційному вебсайті органу та в інший прийнятний спосіб список
кандидатів до складу громадської ради, які
братимуть участь в установчих зборах, та список
представників інститутів громадянського
суспільства, яким відмовлено в участі в установчих
зборах, із зазначенням підстави для відмови,
інформацію про результати діяльності інститутів
громадянського суспільства за останній рік,
біографічні довідки делегованих ними
представників, а також погоджену з органом
уточнену інформація про дату, час та місце
проведення установчих зборів.
Підготувати проект порядку денного проведення
установчих зборів щодо створення громадської
ради при Тернопільській облдержадміністрації.
Підготувати і провести установчі збори щОдо
створення громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації.

8

Керівник ініціативної групи

До 04.05.20

Ініціативна
група

07.05.20

Ініціативна
група

В.С.Федорейко

