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Порядок проведення установчих зборів по формуванню складу 

громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації регламентується нормами, визначеними Типовим положенням 

про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та 

Севастопольській міській, районній, у мм. Києві та Севастополі державній 

адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                 

від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (зі змінами) (далі – Типове положення).  

 

І. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що 

прибули на  установчі збори 

 

Реєстрація учасників установчих зборів починається за 60 хвилин і 

припиняється за 15 хвилин до початку роботи установчих зборів. 

Організовують та проводять реєстрацію учасників установчих зборів 

відповідальні особи, визначені ініціативною групою для формування складу 

громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації (далі – відповідальні особи). 

Реєстрації підлягають кандидати до складу громадської екологічної ради 

при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, що були в 

установленому порядку схвалені ініціативною групою для формування складу 

громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації (далі – ініціативна група) відповідно до абзацу 19 пункту 10 

Типового положення.  

Кандидати до складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації допускаються до установчих зборів після 

пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Участь у голосуванні за 

довіреністю не допускається. 

По закінченню реєстрації відповідальні особи складають реєстр учасників 

установчих зборів та передають його голові ініціативної групи за 5 хвилин до 

початку проведення установчих зборів. 
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ІІ. Робота установчих зборів 

 

Відкриває установчі збори голова ініціативної групи, який оголошує 

результати реєстрації. 

На початку засідання кожен учасник установчих зборів матиме змогу 

представити себе та свій інститут громадського суспільства, встановлений 

регламент виступу до 1 хв. Голова ініціативної групи надає слово по черзі 

надходження пропозицій. Виступаючий зобов'язаний назвати своє прізвище, 

ім'я, по батькові, організацію, яку він представляє, та здійснити свій виступ у 

межах встановленого регламентом часу. 

Далі голова ініціативної групи організовує вибори відкритим голосуванням 

членів лічильної комісії, голови зборів, секретаря з числа кандидатів до складу 

громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній 

адміністрації. 

Формування складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації на установчих зборах здійснюється шляхом 

рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства 

кандидатів до складу громадської екологічної ради при Дніпропетровській 

обласній державній адміністрації, які особисто присутні на установчих зборах. 

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення 

учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких 

забезпечується департаментом екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по 

батькові всіх кандидатів до складу громадської екологічної ради при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації, допущених до участі в 

установчих зборах, а також найменування інституту громадянського 

суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом 

обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля 

прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської 

екологічної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації у 

кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. 

Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним. 

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у 

присутності учасників установчих зборів. 

Якщо кількість кандидатів до складу громадської екологічної ради при 

Дніпропетровській обласній державній адміністрації дорівнює або менше її 

кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування 

на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи 

яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу 

громадської ради. 

Після встановлення і оголошення остаточного результату голова 

установчих зборів закриває збори.  


